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Z SATYSFAKCJĄ PREZENTUJEMY PAŃSTWU najnowszy, 31. numer kwartalnika 
„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. Pismo, zyskawszy istotną pozycję na 
polskim rynku wydawniczym, wchodzi na międzynarodowy rynek naukowy. 
Świadczy o tym przygotowywanie kolejnego numeru, który, w całości wydany 
w języku angielskim, dotyczyć będzie zagadnień ważkich nie tylko dla polskich, 
ale i zagranicznych badaczy. Za wstęp do tychże rozważań można uznać jeden 
z działów najnowszego numeru „Athenaeum”, poświęcony studiom wschodnim, 
niezwykle istotny wobec dynamiki współczesnych zjawisk geopolitycznych. Pod-
stawę refl eksji politologicznej stanowi jednakże metodologia i teoria polityki, 
stanowiące oś pierwszej części niniejszego tomu.

Postmodernistyczne przeobrażenia paradygmatów w nauce o polityce wymagają 
ponownego nakreślenia jej metodologicznej struktury. Zmieniające się układy 
odniesienia, interpretacje i oceny zjawisk skłaniają zarówno do poszukiwania 
odpowiedzi na pytania, dotyczące zadań i funkcji nauki o polityce, przedmiotu jej 
badań, jakim jest przestrzeń polityczna, jak i metod badawczych w politologii. 
Przedstawiamy również analizy, w interesujący sposób łączące refl eksję teoretyczną 
z jej wymiarem praktycznym. Rozważania, dotyczące istoty współczesnych teorii 
spiskowych, niejednokrotnie wykorzystywanych do wyjaśniania wielu zjawisk, czy 
też struktury współczesnych elit politycznych, przedstawiają zarówno ciekawe 
problemy badawcze, jak i stanowią komentarz do bieżących zjawisk społecznych.

Aktualne wydarzenia polityczne stały się również inspiracją dla zebrania analiz, 
zawartych w ramach szeroko rozumianych studiów wschodnich. Poświęcony im 
dział otwiera praca, zarysowująca historyczne tło dalszych problemów w sposób 
oryginalny – poprzez poszukiwanie elementów, konstytuujących rosyjski okcyden-
talizm. Nieodłącznym aspektem etnicznej różnorodności, charakteryzującej region 
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wschodni, są antagonizmy międzyetniczne – tak historyczne, jak i współczesne. 
Tematyką dominującą w obecnych relacjach tak Rosji, jak i Ukrainy, z państwami 
Zachodu, jest jednak kwestia surowców, strategiczny do nich dostęp oraz zacho-
wania korupcyjne. 

Zapraszamy również do lektury recenzji najnowszych pozycji na polskim rynku 
wydawniczym – przybliżamy Państwu zarówno wpisującą się w tematykę numeru 
pozycję, dotyczącą niełatwych kwestii w stosunkach polsko-rosyjskich na prze-
strzeni minionego stulecia, jak i pierwsze tłumaczenie klasycznej Polityki między 
narodami Hansa Morgenthaua. Życzymy miłej lektury
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W ARTYKULE POSZUKUJEMY ODPOWIEDZI na pytanie, jaka jest struktura 
metodologiczna nauki o polityce, czyli do jakiej grupy nauk można ją zaliczyć. Czy 
jest ona nauką idiografi czną, czy też nomotetyczną, realizującą zadania opisowe 
i teoretyczne?1 Jeśli jest w ogóle nauką, to powinna spełniać trzy kryteria. Pierwsze 
z nich to kryterium przedmiotu badań, drugie – metody, trzecie zaś – struktury 
metodologicznej języka nauki. Według pierwszego z nich nauka o polityce wyod-
rębniana jest na podstawie analizy przedmiotu jej badań. Drugie kryterium wiąże 
się z odpowiedzią na pytanie, jakimi metodami posługuje się nauka o polityce. 
Trzecie kryterium bierze pod uwagę to, w jaki sposób politolodzy formułują 
i uzasadniają wyniki swych badań.

Kazimierz Ajdukiewicz szeroko uzasadnił podział na nauki indukcyjne i deduk-
cyjne. Pisał: „naukami dedukcyjnymi są wszystkie nauki matematyczne i logika 
formalna. Naukami indukcyjnymi są wszystkie pozostałe nauki, a więc zarówno 
przyrodnicze, jak i humanistyczne”2. Kryterium podziału stanowi tutaj sposób 
dochodzenia do twierdzeń w tych naukach. Nie oznacza to jednak, iż w naukach 
indukcyjnych nie dedukuje się twierdzeń.

Nauka o polityce (akademicka politologia) dotyczy zarówno treści, jak i sposobu 
nauczania przedmiotu. Istnieje wiele powodów, dla których politolodzy „skazani” 
są na nieustanne aktualizowanie i pogłębianie swej wiedzy fachowej. Na plan 
pierwszy wysunąć tu należy nie zawsze w pełni uświadamiane specyfi czne cechy 
nauki o polityce i historię jej rozwoju. Wszystkie nauki zmieniają przecież swoje 

1 T. Klementewicz, Politologia tradycyjna a politologia teoretyczna. W poszukiwaniu modelu me-
todologicznego nauki o polityce, „Studia Polityczne” 1992, nr 1 (2), s. 95–106.

2 K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965, s. 179.
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oblicze (image), podlegają procesowi ewolucji, a co pewien czas przeżywają mniej 
lub bardziej gruntowne zmiany, które określamy mianem rewolucji naukowych 3.

Specyfi czną cechą nauk humanistycznych, także nauki o polityce, jest to, iż 
przełomy metodologiczne („rewolucje intelektualne”) zdarzają się dość często. 
Wpływ na ten stan rzeczy mają zarówno przeobrażenia wewnętrzne, dokonujące 
się w nowej nauce (wzbogacanie podstawy źródłowej, doskonalenie metod badaw-
czych itp.), jak również presja życia politycznego (przecież polityka stanowi gorącą 
sferę życia społecznego, której towarzyszą emocje, skandale, konfl ikty), które 
zmieniając się stawia przed politologami i nauką o polityce coraz to nowe pytania 
i domaga się coraz to nowych odpowiedzi badawczych.

Między nauką o polityce a życiem społecznym (zwłaszcza „światem polityki”) 
zachodzi układ obustronnej zależności 4. Politolog nie może oderwać się od rze-
czywistości i swego środowiska; zależnie od swoich zainteresowań, ideałów 
i problemów, akcentuje, dobiera i opisuje fakty przeszłości, a zwłaszcza teraźniej-
szości oraz wyjaśnia je. Dynamika życia politycznego określa więc w dużym 
stopniu dynamikę rozwoju nauki o polityce, która nieustannie zmienia się; to, co 
jeszcze do niedawna wydawać się mogło „pewne” i „niewzruszone”, dzisiaj nie-
rzadko bywa poddawane w wątpliwość, a nawet odrzucane. Zmieniają się przecież 
układy odniesienia (globalizacja), interpretacje i oceny. Karl Mannheim słusznie 
zauważył, że „w przypadku polityki mamy do czynienia z całkiem inaczej ukształ-
towaną dziedziną bytu, w której na drodze ku racjonalnemu poznaniu stoją 
trudności odmienne niż gdzie indziej” 5.

Analiza politycznej sfery życia społecznego pozostaje nadal zadaniem niezwykle 
trudnym i złożonym. Fakt niedoprecyzowania statusu teoretycznego nauki o poli-
tyce wpływa niekorzystnie na stan badań, dotyczących metodologicznych aspektów 
tej dyscypliny nauk społecznych. Jednakże ciągły wzrost zainteresowania polityką 
w globalizującym się świecie, działalnością jej podmiotów, dążenie do wyjaśniania 
mechanizmów życia politycznego, z konieczności inspiruje dyskusje dotyczące 
metodologii badań tej dyscypliny 6.

3 Por.: T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowej, Warszawa 1969; S. Amsterdamski, Spór o koncepcję 
postępu w rozwoju nauki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1970, R. XV, nr 3, s. 487–504; G.A. 
Almond, A Discipline Dividend: Schools and Sects in Political Science, Newbury Park 1989; N. Johnson, 
Th e Limits of Political Science, New York 1989.

4 Zob. J. Topolski, Marksizm a historia, Warszawa 1977, s. 76–91.
5 K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Warszawa 1974.
6 Zob.: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszew-

ski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Lublin 2009; Problemy badawcze i metodologiczne 
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Według Bernarda Cricka: „studia nad polityką są z konieczności częścią polityki, 
dobrze służą zachowaniu wolności polityki, ale nie żadnej z jej specyfi cznych form 
czy doktryn. Profesorowie oszukują samych siebie (i innych) sądząc, że badanie 
polityki może być taką samą nauką jak nauki przyrodnicze (chyba że za cenę jej 
skrajnego zbanalizowania) lub że w jakiś wyrafi nowany, czysto fi lozofi czny sposób 
może ono uniknąć związku z rzeczywistym życiem politycznym. Ale też zaanga-
żowanie studiów nad polityką na rzecz wolności i politycznych form rządzenia 
zostanie zdyskredytowane, jeśli tylko autorytet nauczyciela lub ciekawość studenta 
będą się wiązać ściśle z jakąś szczególną sprawą lub doktryną polityczną”7.

W celu realizacji coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji odpowiednich zmian 
wymaga także sama nauka o polityce 8. Tak jak „rewolucja intelektualna” w XVIII 
i XIX wieku wprowadziła naukę o polityce w nową fazę jej rozwoju, tak obecnie 
w epoce modernizacji i globalizacji domaga się oddolnych zasadniczych przemian, 
zwłaszcza rozbudowy warsztatu metodologicznego politologów.

Należy dostrzegać i zarazem doceniać możliwości, jakie przed praktyką spo-
łeczną otwiera naukowe badanie polityki, ale równocześnie nie należy tworzyć 
fałszywych oczekiwań i złudzeń. Wymieńmy więc główne złudzenia, których warto 
unikać, by nie paść ofi arą rozczarowań.

Pierwsze z tych złudzeń to przekonanie, że nauka potrafi  bezstronnie powiedzieć, 
jak się rzeczy mają. Nawet przy najbardziej szczerym i uczciwym poszukiwaniu 
prawdy przez uczonego, będzie on i pozostanie członkiem społeczeństwa, obywa-
telem podzielającym określone namiętności, idee, wartości, nosicielem perspektywy 
poznawczej właściwej jego grupie. Świadomy tego polityk będzie w uczonym 
widział nie tylko bezstronnego sędziego ludzkich spraw, lecz także partnera, któ-
rego udział w działalności politycznej jest tym cenniejszy, im wyraźniej uświado-
mimy sobie jego osobiste zaangażowanie.

Złudzenie drugie to przesadna wiara w precyzję twierdzeń naukowych. Twier-
dzenia te z pewnością są bardziej dokładne niż potoczne, oparte na luźnej obser-
wacji wrażenia i sądy. To właśnie w dużej mierze decyduje o wartości poznania 
naukowego. Ale bezkrytyczny odbiorca wyników badania naukowego jest niekiedy 
skłonny do absolutyzowania tych stwierdzeń i metod, w oparciu o które powstają. 

politologii w Polsce, red. A. Chodubski, M. Malinowski, Gdańsk 2006; Problemy badawcze politologii 
w Polsce, red. M. Malinowski, M. Burdelski, R. Ożarowski, Warszawa–Gdańsk 2004; Politologia 
w Polsce: stan badań i perspektywy rozwojowe, red. T. Łoś-Nowak, Toruń–Wrocław 1998.

7 B. Crick, W obronie polityki, przeł. A. Waśkiewicz, Warszawa 2004, s. 12.
8 Por. R.A. Dahl, Modern Political Analysis, Englewood Cliff s 1984; N. Johnson, op.cit.
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Wierzy bezkrytycznie w niepodważalność prawd nauki, gdy nie posiada dostatecz-
nej wiedzy o granicach wiarygodności poszczególnych twierdzeń czy metod.

Złudzenie trzecie polega na wierze w to, że nauka potrafi  przewidzieć przyszłość 
w sposób pewny. Tymczasem prognozy polityczne są w poważnej mierze zależne 
od wielu niedających się ściśle przewidzieć czynności, głównie zaś od zmiennych 
wyników ludzkich wysiłków i zmagań. Polityk, który chciałby, aby nauka o polityce 
przepowiedziała mu przyszłość, manifestowałby tym samym niewiarę w skutecz-
ność własnego działania.

Mimo zbliżeń, jakie mają miejsce między nauką o polityce, a innymi dyscypli-
nami nauk społecznych, zwłaszcza socjologią, historią, psychologią społeczną, 
ekonomią i prawem, pozostaje dla nauki o polityce nadal aktualne zadanie w postaci 
doskonalenia teoretycznej i praktycznej użyteczności nauk społecznych w obrębie 
rzeczywistości współczesnej. Zwłaszcza tą rzeczywistość bada politolog, jednakże 
posiłkując się wiedzą o społeczeństwach i władzy w przeszłości. Tu zwłaszcza 
wykorzystuje wyniki badań historii i socjologii politycznej 9.

Podstawową funkcją nauki o polityce jest współudział w poznawaniu prawidło-
wości życia społecznego, zwłaszcza procesów politycznych. Wpływać zaś można 
na te procesy tylko wtedy, gdy mamy podstawy, aby przewidywać skutki zamie-
rzonych działań politycznych. Poznanie praw rządzących życiem politycznym daje 
właśnie możliwość takiego przewidywania, czyli skutecznego działania praktycz-
nego, zgodnego z zamierzonymi celami, np. państwa, elit władzy, partii politycz-
nych, ruchów społecznych.

Następną funkcją społeczną nauki o polityce, która wynika z poprzednio wymie-
nionej, jest zaspokajanie potrzeby obywateli wiedzy o życiu politycznym. Obser-
wujemy, jak w życiu publicznym, wraz z rozwojem kultury politycznej rośnie 
potrzeba samowiedzy politycznej. Różne są przyczyny (źródła) tej ciekawości na 
przestrzeni dziejów ludzkiej cywilizacji. Wzrost dynamiki tych zainteresowań 
wiąże się obecnie z rozwojem społeczeństw obywatelskich, demokracją parlamen-
tarną oraz globalizacją zjawisk politycznych. Politolog powinien więc umieć trafi ć 
do różnych kręgów „odbiorców” z wynikami swych badań, czyli skutecznie popu-
laryzować wiedzę politologiczną.

Z wymienioną wyżej poznawczą funkcją nauki o polityce wiąże się jej funkcja 
wychowawcza, jakże ważna w kontekście rozważań o społecznej użyteczności nauki 
o polityce. Rola edukacyjna nauki o polityce podkreślana jest w szczególności przez 

9 Zob.: K. Minogue, Politics: A Very Short Introduction, New York 1995; H.J. Morgenthau, Scientifi c 
Man vs. Power Politics, Chicago 1946; G.A. Almond, op.cit.; R.A. Dahl, op.cit.; N. Johnson, op.cit.
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różne grupy politologów i działaczy politycznych. Edukacja polityczna jest jedną 
z głównych podstaw kształtowania świadomości ideologicznej i politycznej społe-
czeństwa. Nauka o polityce poprzez odkrywanie zjawisk i prawidłowości winna 
aktywnie współdziałać w formowaniu się świadomości politycznej jednostek i grup 
społecznych. W tej dziedzinie jej zadania są bardzo znaczące. Uczy obywateli 
myślenia dynamicznego i krytycznego, chociażby w zakresie przezwyciężania 
mitów i stereotypów politycznych, funkcjonujących w świadomości społecznej.

By sprostać rosnącym wymaganiom i coraz bardziej odpowiedzialnym funkcjom 
społecznym, również sama nauka o polityce wymaga zmian. Dotyczy to zwłaszcza 
dalszej rozbudowy metodologicznej warsztatu badawczego. Jej narzędzia rekon-
strukcji faktów i zjawisk politycznych stają się przecież coraz bardziej precyzyjne, 
zwłaszcza w zakresie badań nad zachowaniami wyborczymi, nastrojami politycz-
nymi, aktywnością w obrębie organizacji politycznych. W coraz większym stopniu 
nauka o polityce sięgać musi w tym zakresie do metod badawczych i wyników 
innych nauk, zwłaszcza socjologii, psychologii społecznej, historii politycznej, czy 
wreszcie ekonomii, cybernetyki, a nawet matematyki. Inaczej nie zrealizuje w pełni 
i skutecznie swych naturalnych zadań interpretacyjnych.

Coraz ważniejsza staje się wreszcie potrzeba rozwijania politologii teoretycznej. 
Nie oznacza to zaniechania dotychczasowej praktyki badawczej politologów, 
chociażby w zakresie badań nad historią myśli politycznej. Konieczna jest dalsza 
specjalizacja teoretyczna. Bardzo ważną rolę spełniają, zwłaszcza w procesie 
doskonalenia warsztatu badawczego, politolodzy specjalizujący się w zakresie 
metodologii nauki o polityce. Politologia teoretyczna jest tak samo niezbędna, jak 
politologia praktyczna 10.

Politolog powinien podejmować problemy metodologiczne na obu poziomach – 
ogólnym i szczegółowym. I nawet, jeżeli w sposób bezpośredni nie zajmuje się 
metodologią badań, to wyniki jego badań szczegółowych (wynikające z zaintereso-
wań danym zagadnieniem politologicznym) powinny być w szczególny sposób 
uzasadnione, zwłaszcza gdy chodzi o opis (narrację), wyjaśnianie i rozumienie 
zjawisk politycznych. Mamy tu na myśli formułowane przez niego zdania, sposoby 
ich uzasadniania, tak aby inni mogli je sprawdzić, uzupełnić lub rozwinąć. Stoso-
wanie tej zasady powinno być najważniejszym obowiązkiem twórczości politolo-
gicznej, ponieważ nauka o polityce jest nadal blisko spokrewniona z wiedzą 
potoczną.

10 Zob. R.A. Dahl, op.cit.
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Trudno wyobrazić sobie nowoczesną naukę o polityce bez uwzględniania przez 
politologów podłoża historycznego badanych zjawisk i procesów politycznych, bez 
ich analizy genetycznej. Znaczenie socjologii historycznej oraz badania w zakresie 
politologii historycznej dostarczają coraz więcej argumentów na rzecz poważnego 
traktowania tego zagadnienia 11. Naturalnie chodzi tutaj nie o przytaczanie faktów 
z odległej przeszłości, lecz rozumienie współczesnych procesów politycznych. Dla 
politologa ważne jest rozumienie historii jako „kumulatywnego wpływu zdarzeń 
przeszłych na zdarzenia teraźniejsze” 12. Warto też przypomnieć w tym miejscu 
Winstona Churchilla, który mawiał: „Im głębiej patrzysz w przeszłość, tym dalej 
widzisz przyszłość”.

Interesujące propozycje badawcze związane z reteoretyzacją nauki o polityce 
w kontekście naszych rozważań przedstawił Eric Voegelin. Otóż uznał on, iż 
„Egzystencja człowieka w społeczeństwie politycznym jest egzystencją historyczną, 
a teoria polityki, jeżeli ma dotrzeć do samych podstaw, musi być zarazem teorią 
historii”13. Za kluczowe dla teorii polityki uznał Voegelin zagadnienie reprezenta-
cji jako formę, „poprzez którą społeczeństwa polityczne uzyskują swoje istnienie 
niezbędne do działania w historii” 14.

Skuteczność badania rzeczywistości politycznej (świata polityki), jej poszcze-
gólnych aspektów, zależy od poziomu kultury metodologicznej badacza, ta zaś jest 
w największym stopniu funkcją jego świadomości teoretycznej. Orientacja na taki 
ideał wymaga jednak akceptacji tezy o prymacie i pierwotności założeń ontolo-
gicznych, to znaczy przyjęcia globalnej konceptualizacji przedmiotu badania. 
Należy zatem przyjąć za historykami, iż efekt badania politologicznego zależy nie 
tylko od wiedzy źródłowej, ale także od wiedzy pozaźródłowej. W uproszczeniu 
zależność ta wygląda następująco: bez teorii nie ma wyjaśniania, bez wyjaśniania 
nie jest możliwa funkcja synoptyczna nauki o polityce 15.

Zarówno poziom złożoności obszaru badawczego, jak i dotychczasowy stan 
zaawansowania nauki o polityce w sferze badań podstawowych nie stwarzają 
podstaw do nadmiernego optymizmu, gdy chodzi o dalszy rozwój wiedzy teore-

11 Program socjologii historycznej ogłosił w Polsce P. Sztompka, zob.: Socjologia jako nauka hi-
storyczna, „Studia Socjologiczne” 1986, nr 2.

12 Ch. Tilly, Historia i wyobraźnia socjologiczna, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, red. 
A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 2006, s. 1083–1090.

13 E. Voegelin, Nowa nauka polityki, Warszawa 1992, s. 15.
14 Ibidem.
15 J. Pomorski, Metodologiczne „boje o historię”, [w:] Między historią a teorią. Refl eksje nad pro-

blematyką dziejów i wiedzy historycznej, red. M. Drozdowski, Warszawa 1988, s. 32.
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tycznej w jej obrębie. Pytanie nie brzmi jednak, czy podejmować zagadnienia 
teoretyczne i tworzyć nowe teorie, lecz jak to robić, aby doskonalić naukowe 
poznanie rzeczywistości politycznej. Miał zapewne rację Francis Bacon, gdy 
twierdził, że „prawdę łatwiej jest wyłowić z błędu niż z zamętu”.

Politolog jednak także tworzy teorie i formułuje generalizacje, czyli stwierdzenia 
mówiące o tym, że pewnego typu zjawiska czy zależności powtarzają się jedynie 
w ramach niepowtarzalnych całości: w pewnych okresach, układach, systemach. 
Chodzi tutaj o sytuacje, w których badane układy, struktury mają określone wła-
sności i podlegają określonym prawidłowościom 16. W odniesieniu do takich 
obiektów mogą powstawać teorie eksplanacyjne (średniego zasięgu) i teoria empi-
ryczna.

Ponadto, w nauce o polityce istnieje wiele szkół, teorii i podejść teoretyczno-me-
todologicznych. To paradygmatyczne zróżnicowanie jest jednym ze świadectw 
dojrzałości określonej dyscypliny naukowej, także nauki o polityce, ale jednocześnie 
utrudnia integrację tej dyscypliny. Nauka o polityce stała się luźnym i eklektycznym 
zestawem specjalności mających niewiele wspólnych podstaw i wspólnych inspi-
racji. Heterogeniczność dyscypliny wynika z postępującej specjalizacji w badaniach 
politologicznych i równoległego rozwijania i stosowania różnych metod i technik 
zbierania danych i analizy.

Interdyscyplinarny charakter nauki o polityce przejawia się także w warstwie 
teoretycznej, co naturalnie grozi niebezpieczeństwem teoretycznego eklektyzmu. 
Nie ma jednak skutecznej bariery przeciwko takiemu zagrożeniu. Nie każdy 
przecież eklektyzm jest równie naganny z teoretycznego punktu widzenia. Warto 
się w tym miejscu odwołać do idei Roberta Mertona „uporządkowanego eklekty-
zmu”. Jego zdaniem „odmienne kierunki teoretyczne w dużej mierze skupiają się 
na odrębnych problemach podstawowych i okazuje się, że raczej się uzupełniają 
niż wykluczają”17. Poza tym należy pamiętać, iż „dowolna teoria wyjaśnia tylko te 
aspekty rzeczywistości, które są składnikami stworzonego przez nią modelu” 18.

Wynika stąd ogólny wniosek, że rygoryzm teoretyczny, dyskwalifi kujący 
odmienne paradygmaty, prowadzi raczej do zawężenia horyzontów poznawczych. 
A przecież, jak stwierdził Michael Banks: „W naturze paradygmatów leży to, iż są 
one wobec siebie niekompatybilne. Można między nimi wybierać, ale nie mogą się 

16 Szerzej na temat generalizacji i ich miejsca w systemie twierdzeń ogólnych zob. T. Buksiński, 
Twierdzenia ogólne w naukach historycznych i społecznych, [w:] Między historią a teorią…, op.cit.

17 R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 18–19.
18 A. Flis, Zmiana i rozwój społeczny w marksowskiej teorii społeczeństwa, [w:] Elementy socjologii 

dialektycznej, red. P. Sztompka, Warszawa–Poznań 1981.
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one ze sobą spierać. Jeden może być bardziej przekonujący niż drugi, lecz nie mogą 
się wzajemnie uchylać”19.

W nauce o polityce egzystuje wiele nurtów (podejść) badawczych, znacznie 
oddalonych od siebie. Brakuje nurtu badawczego na tyle znaczącego, aby skupiał 
politologów wobec określonej tendencji lub byłby właściwą płaszczyzną odniesie-
nia dla innych.

Człowiek w rzeczywistości politycznej przebywa równocześnie w trzech sferach: 
1) w sferze faktów, 2) w sferze działania i 3) w sferze wartości. Stosownie do 
wydzielonych sfer można sformułować trzy podstawowe pytania badawcze współ-
czesnej politologii. Są to: 1) kim jest człowiek?, 2) kim staje się człowiek pod 
wpływem działania?, 3) kim ma być człowiek? Z powyższego wynika, że przejście 
ze sfery faktów do sfery wartości może nastąpić poprzez sferę politycznego dzia-
łania.

Te trzy pytania wyłonione w obrębie trzech wyróżnionych sfer ukierunkowują 
całą refl eksję politologiczną. Odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, poszukuje 
przede wszystkim politologia empiryczna. Odpowiedzi na pytanie, kim staje się 
człowiek pod wpływem politycznego działania, udziela politologia prakseologiczna. 
Odpowiedź na pytanie, kim ma być człowiek, próbuje znaleźć politologia herme-
neutyczna.

Jaka jest więc tożsamość metodologiczna nauki o polityce? Odpowiednio do 
wydzielonych wyżej sfer można sformułować następujące pytania: 1) czym jest 
polityka?; 2) jak realizowana jest polityka?; 3) czym ma być polityka?:

Sfera faktów, działania i wartości jest dziedziną refl eksji nauki o polityce, którą 
politolog wynosi z zastanej tradycji uprawiania nauki o polityce, bądź nabywa 
w toku gromadzenia własnych doświadczeń badawczych. Istota problemu polega 
na jakości i poziomie tej metodologii, stosowanej w ramach metodologii nauki 
o polityce. Od niej zależy bowiem przebieg badania politologicznego i jego osta-
teczny efekt – uzyskana wiedza politologiczna.

Warto wreszcie zadać pytanie: czego oczekujemy od nauki o polityce? Nieporo-
zumienia w tej sprawie są liczne. W 1969 roku, gdy ukazało się kolejne studium 
wyborcze tak zwanej „szkoły nuffi  eldzkiej”, jeden z jej krytyków, konserwatywny 
poseł do Izby Gmin Iain Macleod, zarzucił autorom, iż uprawiają abstrakcyjną 
teorię polityki, głoszą rzeczy banalne, sztucznie narzucają badanym własną obse-
sję na punkcie podziałów klasowych, przeceniają wnioski płynące z badań opinii 

19 M. Banks, Ways of Analysing the World Society, [w:] International Relations Th eory, London 
1978, s. 210.
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publicznej – słowem, tworzą pozorny, dla praktycznego polityka bezużyteczny 
obraz rzeczywistości 20. Opinia ta ilustruje często występujący na Zachodzie scep-
tycyzm odnośnie praktycznej wartości badań naukowych nad polityką.

Mimo wyraźnych związków między nauką o polityce a socjologią, historią 
i fi lozofi ą oraz innymi dyscyplinami nauk społecznych, tej pierwszej przypada rola 
specjalna w jakościowym rozwoju nauk społecznych. Socjolog, ekonomista, psy-
cholog społeczny badając społeczeństwo wychodzi z różnych założeń. Politolog 
natomiast bada całościowo społeczeństwo w teraźniejszości, nie ograniczając 
swoich różnorodnych zainteresowań.

SUMMARY

IN THIS PAPER we analyze the methodological structure of political science. We consider 
its specifi c features, functions and limits. We pay attention to the role of historical 
approaches, showing its evolution, and the multiplicity of researches, which makes the 
integration of political science quite diffi  cult.

20 I. Macleod, Th e Private World of Political Science, „Th e Times”, 30.10.1969.



vol. 31/2011 ISSN 1505-2192

EMPIRYCZNE BADANIA PRZESTRZENI politycznej1 rozumianej jako obszar 
relacyjny o względnie dużym potencjale proceso- i strukturotwórczym nie pozo-
stawiają wątpliwości, iż jest to płaszczyzna nie tyle zmienna w czasie (fakt nieza-
przeczalny), co w głównej mierze wewnętrznie zróżnicowania. Dlatego szczegółowa 
analiza mechanizmów konstytuujących tak rozumianą praktykę polityczną poka-
zuje w jednoznaczny sposób, iż kompetentni badacze mają tak naprawdę do czy-
nienia z obszarem nieliniowym, a co za tym idzie złożonym 2. To właśnie na pod-
stawie tak defi niowanej przyczyny sprawczej bezpośrednią materią polityki staje 

1 W tym przypadku Autor przez pojęcie przestrzeni politycznej rozumie obszar relacyjny (tutaj 
treścią relacyjności są dane stosunki społeczne), który konstytuowany jest przez aktywność i/lub 
działalność jednostek (pojedyncze podmioty polityki), grup społecznych, społeczności lokalnych, 
wielkich grup społecznych (zbiorowe podmioty polityki). Przy czym ta aktywność i/lub działalność 
może mieć charakter współpracy (kooperacja pozytywna) bądź konfl iktu (kooperacja negatywna). 
Podobnie defi niuje przestrzeń polityczną A. Bodnar, który dodatkowo podkreśla fakt, iż bezpośred-
nim czynnikiem sprawczym dla aktywności określonych podmiotów polityki jest zawsze czynnik 
zależny lub niezależny od danego podmiotu relacyjnego (tutaj to proces wzajemnego nakładania, 
zazębiania, przenikania i oddziaływanie pól relacyjnych). Zob.: A. Bodnar, Czas i przestrzeń w polityce, 
[w:] Prawo i polityka, red. F. Ryszka, K. Opałek, W. Sokolewicz, Warszawa 1988, s. 170–184. Przestrzeń 
polityczna i/lub społeczna to również kumulacja procesów obejmujących relacje umysłowe, fi zyczne 
i społeczne. To nie obszar dany, lecz produkt społeczny, który w tym przypadku oznacza żywą 
praktykę obejmującą zarówno elementy materialne, idee oraz wyobrażenia. Zob. H. Lefebvre, Th e 
Production of Space, Oxford 1991, s. 11–27. 

2 Teoria złożoności zakłada niestałość zmian, jak również problem braku linowości. W tym 
układzie: „systemy złożone nie są chaotyczne, ale znajdują się w przestrzeni nierównowagi lub „na 
krawędzi chaosu”, czyli pomiędzy przypadkiem i nieporządkiem”. Dlatego systemy złożone cechuje: 
interakcyjność między częściami wchodzącymi w skład danej całości; spontaniczna samoorganizacja 
występująca na różnych szczeblach organizacji; dynamika przejawiająca się w otwartości i ewolucji. 
Zob. A. Rothert, Emergencja rządzenia sieciowego, Warszawa 2008, s. 31–39.
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się w zasadzie niepoliczalna liczba interakcji zachodzących pomiędzy różnego typu 
podmiotami, czy też identyfi kowalne relacje międzyelementowe, które współtwo-
rzą system polityczny jako taki, a co za tym idzie stają się siłą sprawczą dla nowo-
powstających właściwości, procesów, struktur itd. W takiej perspektywie opis 
i wyjaśnianie rzeczywistości politycznej staje się zadaniem trudnym, zwłaszcza że 
wysuwanie konstruktywnych wniosków czy próba stworzenia adekwatnego mecha-
nizmu eksplanacyjnego jest tylko prawdopodobna (zmienność oraz złożoność 
praxis politycznej, i nie tylko, powoduje, że nasza wiedza o świecie społecznym 
podlega ciągłej weryfi kacji empirycznej i/lub falsyfi kacji hipotez naukowych. Stąd 
nasza wiedza o rzeczywistości jest jedynie uprawdopodobniona, tzn. jest tymcza-
sowa i/lub odwoływalna). 

Równocześnie wraz z postępującą złożonością świata polityki, zarówno 
w wymiarze ilościowym, jaki i jakościowym, zaczęto zastanawiać się nad zjawi-
skiem przypadkowości i nieprzewidywalności niektórych zjawisk, procesów czy 
właściwości. Asumptem dla tego rodzaju postaw była przede wszystkim intuicja 
badawcza holistycznych teoretyków, dla których twierdzenia indywidualistyczne 
(zwłaszcza założenia indywidualizmu wraz z mechanizmem redukcji) stały się zbyt 
jednowymiarowym i/lub niewystarczającym narzędziem badawczym. Stąd zaczęto 
tworzyć przeciwstawne modele teoretyczne (schematy wyjaśniające), w których 
rzeczywistość polityczna postrzegana była jako dynamiczna i wewnętrznie zróż-
nicowana przestrzeń. Tego typu myślenie zoperacjonalizowało się w postaci 
koncepcji emergencji, gdzie próbowano w sensowny sposób odpowiedzieć na 
pytanie: skąd właściwie biorą się jakościowo nowe właściwości w świecie polityki? 
Czy wynika to tylko i wyłącznie z wewnętrznej kreacji danej złożoności, a ściślej 
systemu politycznego? Czy jest to może konsekwencja i/lub reakcja na otoczenie 
zewnętrzne?

Artykuł ten jest próbą udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na tak postawione 
pytania. Autor zamierza szczegółowo przedstawić argumentację holistyczną 
odnoszącą się do kwestii złożoności i nieprzewidywalności w polityce. Dlatego 
niniejszy wywód sprowadza się do sformułowania dokładnych odpowiedzi na 
następujące pytania: czym de facto jest emergencja w przestrzeni politycznej? Jak 
rozumieć emergentność (wielopoziomowość) rzeczywistości politycznej? Czy 
właściwości emergentne, czyli właściwości występujące na wyższych poziomach 
złożoności, mają w ogóle jakąś siłę kauzalną w stosunku do zastanej struktury 
społecznej? Jeżeli tak, to w jaki sposób emergencja kształtuje przyszłe procesy, 
zjawiska, czy też fakty w polityce? 
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PRZESŁANKI EMERGENCJI 

Zanim rozpoczniemy analizę koncepcji emergencji, należy dokonać charakte-
rystyki dwóch zjawisk, które przez fakt, iż swoim zakresem są pierwotne w stosunku 
do zjawiska emergencji, stają się niezbędnym elementem dla prawidłowego wyja-
śnienia tego pojęcia. Do zagadnień tych zaliczymy:

problem przyczynowości (tutaj emergencja rozumiana jest jako negacja dla 1. 
sztywnego i/lub hermetycznego kauzalizmu); 
problem relacji na styku część – całość (tutaj emergencja rozumiana jest 2. 
jako antyteza dla redukcjonizmu metodologicznego w wyjaśnianiu nomo-
logicznym). 

W pierwszym rzędzie mówimy o problemie przyczynowości, a dokładnie 
o sporach, które na ten temat były i są prowadzone na gruncie szeroko rozumianej 
nauki. Na tym tle koncepcja emergencji pojawia się jako zakwestionowanie her-
metycznego układu stanowiącego, że konkretna przyczyna prowadzi zawsze do 
określonego skutku zgodnie ze sformułowaniem: Zawsze (i tylko), jeśli zachodzi C, 
zachodzi E, wywołane przez C. Formuła ta zawiera w sobie następujące twierdzenia 
dotyczące związku przyczynowo-skutkowego (składniki kategorii warunkowania 
przyczynowego): warunkowość (warunkowy charakter więzi przyczynowej – waru-
nek minimum); jedno – jednoznaczność (jednoznaczny charakter związku przy-
czynowego, tzw. sztywność determinowania przyczynowego); jednostronna 
zależność skutku od przyczyny; stałość związku przyczynowo-skutkowego; gene-
rowanie (genetyczny charakter związku). Negacja zasady przyczynowej rozumianej 
jako przyczyna sprawcza (causa effi  ciens), funkcjonująca w oparciu o stałą relację 
pomiędzy przyczyną a skutkiem, związana była przede wszystkim z powstawaniem 
w takim układzie czegoś autentycznie nowego, czyli ze zmianami jakościowymi 3. 
Akcentowanie nowych jakościowo skutków w kontekście procesów determini-
stycznych wiązało się z przekonaniem, iż pewne zdarzenia nie podlegają prawom 
jednoznacznym, tzn. nie dadzą się w sposób jasny oraz precyzyjny przewidzieć, 
ponieważ stanowią swoiste odstępstwo (anomalię) od pożądanego skutku. Tak 
rozumiany indeterminizm budowany był zazwyczaj na intuicji i podświadomym 
przekonaniu, iż rzeczywisty obraz świata nie jest przewidywalną układanką zda-
rzeń, procesów i zachowań, lecz stanowi pewnego rodzaju „przerwany” oraz 

3 M. Bunge, O przyczynowości. Miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce, Warszawa 
1968, s. 47–76; s. 246–272; W. Krajewski, Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i fi lo-
zofi cznych, Warszawa 1998, s. 174–181. 
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„niespójny” ciąg przyczynowo-skutkowy. Wychwycenie niespójności otaczającej 
rzeczywistości stało się podstawą do podważenia teorii przyczynowej (kauzalizm), 
która zakłada niezmienność jakościową skutków. Owa niezmienność oznaczała po 
prostu nie tyle nowy jakościowo skutek, lecz tylko aktualizację tego, co zawsze 
istniało. Istnienie skutków było jedynie potencjalne, czyli nie przejawiało się 
w formie zewnętrznej, lecz było ukryte (zmiana oznacza ujawnienie się tego, co 
poprzednio istniało potencjalnie w przyczynie). Przy czym podkreśla się, iż przy-
czyna i skutek w świecie obserwowalnym zlewają się w jedno, a dokładniej podle-
gają powszechnemu oddziaływaniu wzajemnemu (interakcjonizm). Dlatego coraz 
wyraźniej mówiono o zastępowaniu związków genetycznych zależnościami funk-
cjonalnymi 4. 

Teza o pierwszeństwie wyjaśnień funkcjonalnych względem genetycznych była 
bezpośrednią przyczyną wyraźnego podkreślania nowych jakości, które wyłaniają 
się oraz powstają w obrębie pewnej całości, a tak naprawdę na wyższych poziomach 
organizacji danej całości. Mowa tutaj o koncepcjach witalistycznych, które z za -
łożenia przeciwstawiały się epistemologicznym modelom mechanistycznym rze-
czywistości. Będąc naturalną opozycją dla poukładanej oraz sklasyfi kowanej 
 rzeczywistości przedmiotów realnych, teorie witalistyczne próbowały opisać 
powstawanie nowych jakości w obrębie danej rzeczywistości (tutaj to wychwyty-
wanie takich cech rzeczywistości, jak: wewnętrzna energia kreatywna; nieskończona 
zdolność tworzenia form oraz postaci dających się obserwować w świecie widzial-
nym itp.). Najbardziej reprezentatywnym przykładem takiego stanowiska jest 
teoria dialektyczna (spekulatywna logika) zaproponowana przez G.W. F. Hegla 5. 
W tym rozumieniu rzeczywistość to ciągłe stawanie się, to nieustanna przemiana 
(byt nie jest tylko staje się). Istotę rzeczy stanowi nie byt, lecz zmiana rozumiana 
jako „jedność przeciwstawności”. Ich permanentny ruch wyznaczany jest przez 

4 Akcentowanie zależności funkcjonalnych było de facto sprowadzeniem warunkowania przyczy-
nowego do wzajemnego oddziaływania. Najpełniej wyraziła to teoria zmiany dialektycznej, gdzie 
jakościowe modyfi kacje oddziaływujących na siebie niejednorodnych układów prowadzić mogły do 
emergencji. Zob. M. Bunge, op.cit., s. 204–205.

5 Dla Hegla dialektyka w ogóle jest: „α) dialektyką zewnętrzną, owym ruchem odróżnionym od 
tego, co jest jego podsumowaniem; β) nie jest jedynie ruchem naszego rozumienia, lecz jest ruchem, 
którego się dowodzi opierając się na istocie samej rzeczy, tzn. na czystym pojęciu treści”. W tym 
rozumieniu dialektyka zewnętrzna jest: „α) rezonowaniem idącym to w tę, to w drugą stronę, nie zaś 
rozpływającą się duszą samej rzeczy; β) immanentną dialektyką przedmiotu, której rozważanie 
przypada jednak w udziale podmiotowi; γ) obiektywnością Heraklita, tzn. ujęciem samej dialektyki 
jako zasady […] Byt jest tym, co jest. Jedno – to pierwsza rzecz; drugą rzeczą jest stawanie się”. Zob. 
G.W.F. Hegel, Wykłady z historii fi lozofi i, t. I, Warszawa 1994, s. 371 oraz 390. 
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sprzężenie zwrotne, czyli płynny strumień przemian i procesów. Stąd zadaniem 
metody naukowej jest opis stawania się rzeczywistości, czyli opis ruchu przecho-
dzenia jednych postaci w drugie. To akcentowanie dynamicznych aspektów rze-
czywistości, gdzie rozwój opisany jest poprzez ukazanie modyfi kacji jakościowych 
występujących w danym środowisku (to krytyka czysto ilościowego podejścia, 
gdzie istnieje wyraźne oddzielenie przyczyn od skutków, czy dążenie do redukcji 
całości procesów do jakiegoś jednego, uniwersalnego prawa) 6. 

Drugim zagadnieniem, które jest historycznie pierwotne w stosunku do kon-
cepcji emergencji, a jednocześnie stworzyło dla niej pewne podłoże teoretyczne, 
jest problem stosunku oraz relacji pomiędzy częścią a całością. Dokładniej rzecz 
ujmując, to próba teoretycznego rozstrzygnięcia prawa kompozycji sformułowa-
nego przez Arystotelesa, iż: „Całość jest czymś więcej niż sumą swoich części”, co 
oznaczało, iż całość to nie tylko agregat składników i elementów, lecz coś więcej. 
Ta niepozorna teza stała się przyczyną burzliwych dyskusji w wielu dyscyplinach 
naukowych, również na gruncie szeroko rozumianych nauk społecznych (w przy-
padku nauki o polityce to między innymi pytanie o rzeczywisty wymiar podmio-
towości politycznej, tzn. to de facto pytanie o realnego nosiciela i/lub wyraziciela 
podmiotowości, czy jest nim pojedynczy podmiot polityki np. jednostka a może 
wręcz odwrotnie, zbiorowy podmiot polityki np. organizacja pozarządowa, zwią-
zek zawodowy, grupa zawodowa itd.). Epistemologiczne stwierdzenie dotyczące 
całości stało się inspiracją dla powstania koncepcji emergencji, która cały wysiłek 
badawczo-teoretyczny skupiła właśnie na prawidłowym rozpoznaniu i zdefi nio-
waniu tezy, iż całość to coś więcej niż suma składników wchodzących w jej skład. 
Więcej przede wszystkim w ujęciu jakościowym, a nie ilościowym tychże elemen-
tów. Należy przy tym dopowiedzieć, iż relacja części do całości jest zagadnieniem 
trudnym w sensie jednoznacznego wyjaśnienia naukowego ze względu na różne 
konotacje relacji części do całości (to szeroki zakres znaczeniowy tych pojęć oraz 
liczne interpretacje wyznaczane przez poszczególne dyscypliny naukowe7). 

6 Metoda dialektyczna Hegla miała być systematycznym opisem pojęciowym służącym odtwa-
rzaniu struktury i dynamiki całości bytu. Pomimo czerpania inspiracji z paradygmatu witalistycznego, 
metoda ta zdecydowanie przeciwstawiała się romantycznej niesystematyczności (emocjonalizm), na 
rzecz rygorystycznego racjonalizmu. zob. R. Panasiuk, Przyroda. Człowiek. Polityka. Z dziejów fi lozofi i 
niemieckiej XVIII / XIX wieku, Warszawa 2002, s. 92–116. 

7 Wymieńmy tylko kilka znaczeń dla relacji całość – część zaprezentowanych przez E. Nagla: 
1. Całość oznacza coś, co jest przestrzennie rozciągłe, a część coś, co jest przestrzennie zwarte w owej 
całości; 2. Całość odnosi się do pewnego okresu czasowego, którego części są to okresy w nim zawarte; 
3. Całość odnosi się do jakiejkolwiek klasy, zbioru lub agregatu elementów, a część może odnosić się 
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Dodatkowo musimy mieć świadomość, iż postawienie na pierwszym miejscu 
całości, a dokładniej podkreślenie roli i znaczenia stosunków oraz dynamicznych 
związków między elementami (składnikami) całości związane jest z tendencjami 
antyatomistycznymi oraz antymechanistycznymi w nauce. Preferencyjne trakto-
wanie całości, zwłaszcza jakościowo nowych relacji występujących w obrębie danej 
całości uwydatnia jeszcze dwie płaszczyzny wyjaśnień nomologicznych, które także 
poruszają kwestię relacji całość – część. Z jednej strony jest to mianowicie koncep-
cja systemowego obrazu świata, gdzie model systemowy przeciwstawiany jest 
całości rozumianej jako agregat części pozostających w dających się wyodrębnić 
związkach przyczynowych. W tym rozumieniu system jako taki posiada cztery 
inwarianty i/lub wyabstrahowane cechy, które go charakteryzują: entropię; auto-
kreację; nieredukowalność właściwości; integrację8. Z drugiej strony odwołujemy 
się do założeń strukturalizmu, który również podkreśla pierwotność całości w sto-
sunku do części. Przy czym w dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, iż stano-
wiska strukturalistyczne posiadają następujące wspólne cechy, które w sposób 
pośredni związane są z koncepcją emergencji: każdy system ma określoną strukturę 
istniejącą obiektywnie (w tym przypadku celem badań jest dążenie do wykrycia 
struktur danego systemu); badanie danych struktur odbywa się poprzez poszuki-
wanie trwałych praw koegzystencjalnych (morfologicznych), tj. przez wykrywanie 
pewnych prawidłowości powszechnych dla danej klasy rzeczy czy zjawisk; każdo-
razowe badanie systemu odbywa się w przekroju synchronicznym, gdzie poprzez 
tworzenie modelu idealizacyjnego eliminuje się parametr czasu 9. Równocześnie 
całościowa analiza systemu w interpretacji strukturalistycznej musi uwzględniać 
dynamikę wewnętrznych przekształceń, co pozwala zrozumieć zjawisko emergen-
cji 10. W gruncie rzeczy oba punkty widzenia rozpatrują rzeczywistość z poziomu 
makro, czyli są to wyjaśnienia holistyczne. 

wtedy do podzbioru właściwego danego zbioru lub do dowolnego elementu zbioru. Zob. E. Nagel, 
Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, Warszawa 1970, s. 330–332.

8 E. Laszlo, Systemowy obraz świata, Warszawa 1978, s. 49–96.
9 A. Schaff , Szkice o strukturalizmie, Warszawa 1983, s. 7–37.
10 Dla tego ujęcia teoretycznego struktura ma potrójny charakter. To całość, przekształcenia 

i samosterowanie. Stąd eksplanacja prawidłowości strukturalnych powinna uwzględniać: struktura 
jest utworzona z elementów, lecz elementy te podporządkowane są prawom cechującym system jako 
taki, a co za tym idzie nie nadają całości jako takiej własności zbioru odrębnych od własności ele-
mentów; własności struktury mają charakter dwubiegunowy (z jednej strony podlegają przekształ-
ceniom, z drugiej są uporządkowane); struktura posiada cechę samoregulacji (konsekwencją tego 
stanu rzeczy jest stałość oraz niezmienność granic danej struktury). Zob. J. Piaget, Strukturalizm, 
Warszawa 1972, s. 34–44. 
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CZYM JEST EMERGENCJA? 

Właściwie poprzez przedstawienie przesłanek dla zjawiska emergencji, a dokład-
niej przez zaakcentowanie indeterminizmu w rzeczywistości społecznej, jak 
również przez podkreślenie, iż całość społeczna to coś więcej niż suma poszczegól-
nych elementów tejże całości, możemy skoncentrować się na samym pojęciu 
emergencji. W kontekście problemu część czy całość społeczna została tylko zasy-
gnalizowana istota emergencji rozumiana jako zjawisko występowania jakościowo 
nowych, nieredukowalnych oraz nieprzewidywalnych (tutaj to brak możliwości 
wydedukowania cech i/lub właściwości odnoszących się do całości społecznej 
z cech i/lub właściwości przynależnych danej części społecznej) właściwości na 
wyższych poziomach złożoności. Dlatego dla porządku wywodu należy dokonać 
analizy etymologicznej dla tego terminu, by następnie odnieść się do zjawiska 
emergencji stricte w przestrzeni politycznej. 

Historyczny namysł nad emergencją pokazuje, iż właściwie można mówić o co 
najmniej kilku znaczeniach (defi nicjach) stosowanych dla tego pojęcia. Konkrety-
zując wymieńmy trzy najważniejsze (to defi nicje, które zachowują porządek 
chronologiczny), gdzie emergencja była postrzegana jako:

1)  w sensie Milla jako „niesumowalność” wielkości w przypadku „składania 
przyczyn”, czyli niemożność wyznaczenia pewnej wielkości, związanej 
z łącznym skutkiem działających razem przyczyn (pierwsze, techniczne 
określenie emergencji zaproponowane w fi lozofi i nauki oraz logice w XIX w. 
w kontekście analiz dotyczących związków przyczynowych. Zapoczątkował 
je John S. Mill w Systemie logiki z 1843 r.). Dokonano tutaj rozróżnienia na 
dwa typy skutków: 1. homeopatyczne – gdzie wspólny skutek jest „sumą” 
możliwych skutków oddzielnych, a prawa rządzące oddzielnymi przyczynami 
i skutkami nie ulegają modyfi kacji w trakcie współdziałania kilku różnych 
przyczyn; 2. heteropatyczne (emergentne) – tutaj skutki oraz prawa nie 
spełniają wymienionych warunków sumowania i braku modyfi kacji. W tym 
okresie emergencja utożsamiana była z nieprzewidywalnością wystąpienia 
danej wielkości lub własności w przypadku nowego (złożonego) zjawiska; 

2)  w sensie Broada jako niemożliwość wyjaśnienia (tutaj to druga faza zaintere-
sowania emergencją, która kojarzona jest z tzw. „emergencyjnym ewolucjo-
nizmem”. Nurt ten pojawił się w latach 20. XX w. Reprezentantami tego 
kierunku byli: S. Alexander, Space Time, and Deity, London 1920; C. Lloyd 
Morgan, Emergent evolution, London 1923; C Lloyd Morgan, Th e Emergence 
of Novelty, London 1933; C.D. Broad, Th e Mind and Its Place in Nature, 
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London 1925). W tym przypadku emergencja oznaczała pojawianie się i/lub 
wyłanianie (emerge) na drodze ewolucji przyrody zasadniczo nowych, dotąd 
nieistniejących struktur i własności (to pojawienie się w wyższych szczeblach 
organizacji relacji, których nie spotykamy na uprzednio zaistniałych, niższych 
poziomach), które są nieprzewidywalne, tzn. nie można ich wyjaśnić – wyde-
dukować;

3.  epistemologiczne pojęcie emergencji – gdzie emergencja została zrelatywi-
zowana do określonego stanu naszej wiedzy (to pojęcie, które charakteryzuje 
możliwości naszej wiedzy). Zgodnie z defi nicją zaproponowaną przez 
C.G. Hempla i P. Oppenheima: „Emergencja nie jest ontologiczną cechą 
właściwą pewnym zjawiskom, jest raczej wskaźnikiem zakresu naszej wiedzy 
w danej chwili czasu, a zatem nie ma absolutnego tylko względny charakter. 
To, co jest emergentne względem teorii, którymi dysponujemy dzisiaj, może 
jutro stracić swój emergentny status” 11.

ZJAWISKO EMERGENTNOŚCI (WIELOPOZIOMOWOŚCI) 

Współcześnie analiza złożoności i/lub wielowymiarowości świata polityki 
odbywa się między innymi w oparciu o szczegółowy obraz wielopoziomowej 
rzeczywistości społecznej12, gdzie w procesie permanentnej dyfuzji wielopoziomo-
wej (tutaj to proces ciągłej i/lub zmiennej w czasie interakcji międzyelementowej 
między analitycznie wydzielonymi poziomami) można mówić o zjawiskach indy-
widualnych (działające jednostki, ich zachowania, postawy itd.), jak i społecznych 
(mikostruktury społeczne – grupy rówieśnicze, społeczności lokalne itd.; makro-
struktury społeczne – organizacje społeczne, społeczeństwa jako takie itd.). 
W takim rozumieniu przestrzeń polityczna tworzy jakąś koherentną całość, w któ-
rej zachodzi zjawisko emergentności, czyli wielopoziomowości. Empiryczna 

11 W. Strawiński, Jedność nauki, redukcja, emergencja, Warszawa 1997, s. 171–194.
12 Koncepcja szczegółowego obrazu wielopoziomowej rzeczywistości społecznej została przed-

stawiona przez J. Szmatkę. Zob.: J. Szmatka, Jednostka i społeczeństwo. O zależności zjawisk indywi-
dualnych od społecznych, Warszawa 1980, s. 142. Również na temat zjawiska dyfuzji wielopoziomowej, 
gdzie można mówić o analitycznym dualizmie w eksplanacji rzeczywistości społecznej, czyli o nie-
usuwalnej relacji między działaniami jednostkowymi (indywidualizm metodologiczny) a mezostruk-
turami czy wielkimi grupami społecznymi (kolektwizm metodologiczny), w koncepcji cykli morfo-
genetycznych M.S. Archer. Zob.: M.S. Archer, Realist social theory: the morphogetic approach, 
Cambridge 1995, s. 163–194 i n. 
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obserwacja tak rozumianej złożoności nie pozostawia żadnych wątpliwości, ponie-
waż emergencja w swojej najbardziej ogólnej formie oznacza pewien rodzaj zmian 
powstający na wyższych poziomach organizacji zarówno w przyrodzie, jak też 
i w społeczeństwie. Zmian, które defi niowane są poprzez stwierdzenie, iż: „na 
każdym nowym poziomie złożoności zjawisk wyłaniają się (wyłaniać się mogą) 
zjawiska i prawa zasadniczo nowe, jakościowo odrębne w stosunku do praw 
i własności elementów, z jakich się dana „całość” składa i jest do nich niesprowa-
dzalna. W związku z tym na każdym poziomie analizy zjawisk potrzebna jest 
niezależna teoria, specyfi czna tylko dla danego poziomu i niedająca się wyjaśnić 
przez teorię piętra bardziej elementarnego” 13. Ten emergentny rodzaj zmiany 
dotyczy tak naprawdę trzech twierdzeń: 

1.  istnieją pewne poziomy rzeczywistości (egzystencji), które można wyodręb-
nić pod względem stopnia integracji (złożoności);

2.  każdemu z tych poziomów można nadać odrębną ocenę (jakość);
3.  niemożliwe jest wydedukowanie ocen (jakości) przypisanych wyższemu 

poziomowi z ocen przypisanych niższemu poziomowi oraz prawdopodobnie 
(choć nie jest to do końca jasne) niemożliwa jest dedukcja w drugą stronę, 
czyli z ocen wyższego poziomu na oceny niższego 14.

Na tej podstawie możemy mówić, iż fenomen emergentności w swej podstawo-
wej formie jest charakterystyką przede wszystkim realnie istniejących właściwości 
danej rzeczywistości, czyli jest charakterystyką ontologiczną. Poprzez podkreślanie 
złożoności zjawisk w świecie obserwowalnym mówimy o nowych prawidłowo-
ściach, a dokładniej o nowych zespołach własności występujących na wyższych 
poziomach złożoności, które są bezpośrednią przyczyną nowych jakości. Jedno-
cześnie własności te są nieprzewidywalne (nieredukowalne do elementów wcho-
dzących w skład danej złożoności), czyli nie dają się w prosty oraz jasny sposób 
wyprowadzić z określonych przesłanek. W tym przypadku pojedyncza przyczyna 
i/lub zbiór przyczyn nie zawsze prowadzi do określonego skutku i/lub skutków. 
Dlatego emergencja nie jest procesem liniowym i zdeterminowanym, lecz jest 

13 Autor słusznie zwraca uwagę, iż dyskusja wokół emergencji sprowadza się do dwóch typów 
zagadnień: 1. Do wyłaniania się „jakościowo nowych właściwości”; 2. Do wyłaniania się „jakościowo 
nowych praw”. Więcej na ten temat w: S. Nowak, Redukcyjna systematyzacja praw i teorii społecznych; 
[w:] Metodologiczne problemy teorii socjologicznych, red. S. Nowak, Warszawa 1971, s. 201–209. 

14 S.C. Pepper, Emergence, „Journal of Philosophy” 1926, nr 23, s. 241–245; P.E. Meehl, W. Sellers, 
Th e concept of emergence, „Minnesota Studies in Th e Philosophy of Science”, vol. I, [w:]  Th e Foun-
dations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis, red. H. Feigl, M Scriven, 
Minneapolis 1956, s. 239–252. 
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procesem indeterministycznym, w obrębie którego często występują zjawiska 
heurystyczne (twórcze).

Przy czym emergentność (wielopoziomowość) w kategoriach strukturalnych 
oznacza występowanie albo hierarchii (struktura pionowa) albo heterarchii (struk-
tura złożona, „poplątana” i nakładająca się). Różnica pomiędzy hierarchią a hete-
rarchią dotyczy właściwie struktury i koordynacji funkcjonowania wewnątrz danej 
organizacji. Stąd hierarchia ma kształt piramidy, gdzie funkcjonowanie danej 
całości oparte jest na pionowym systemie zarządzania (to pionowy i/lub hierar-
chiczny system wydawania poleceń oraz wykonania zadań, gdzie kierunek władzy 
jest jasny i czytelny). Natomiast heterarchia oznacza funkcjonowanie danej całości 
poprzez tworzenie sieci i/lub matrycy, gdzie występuje wiele ośrodków decyzyjnych 
(to zdecentralizowany system zarządzania, w którym występują najczęściej liczne 
połączenia komunikacyjne typu „wielu z wieloma”. To podkreślenie, iż współczesne 
organizacje tworzą się poprzez rozwój elastycznych połączeń komunikacyjnych, 
które nieustannie pojawiają się, znikają i zamieniają się w określonej przestrzeni 
relacyjnej) 15. 

Warto przy tym dopowiedzieć, że emergentność nie powinna być utożsamiana 
z procesami witalistycznymi. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, 
iż dla witalizmu istotnymi siłami kreatywnymi są jedynie substancje organiczne. 
Natomiast emergencja jest kreacją nowych właściwości bez względu na rozpatry-
waną substancję („Emergence hence is creation of new properties regardless of the 
substance involved”). Przy czym kreacja tych właściwości odbywa się na wyższych 
poziomach złożoności. Stąd idea emergencji dotyczy przede wszystkim procesów, 
które są z jednej strony teoretycznie niewytłumaczalne (oprócz tego możemy 
mówić o drugim rodzaju procesów, których nie jesteśmy obecnie w stanie wyjaśnić, 
ale które nie są uważane za teoretycznie niewytłumaczalne), z drugiej zaś są nie-
przewidywalne. Równocześnie oba rodzaje procesów próbuje się wyjaśnić z dwóch 
perspektyw. Po pierwsze, w sensie epistemologicznym – jako procesy, których nie 
jesteśmy w stanie obecnie wyjaśnić przy pomocy niższych poziomów danej złożo-
ności. Po drugie, w sensie ontologicznym – jako procesy, których nie będziemy 

15 Przekładając koncepcję emergencji na teorię sieciową przez dłuższy czas uważano, iż sieć 
emergentna to sieć nieformalna, tworząca się w sposób naturalny, w odróżnieniu od sieci narzuconych 
czy „upełnomocnionych”. Obecnie mówi się, iż w zjawiskach zbiorowych można dostrzec „zsynchro-
nizowaną agregację”, czyli wytwarzanie się zbiorowości na wyższych poziomach, które cechują się 
emergencją ontologiczną. Zob. A. Rothert, Sieciowy (bez)ład, czyli emergencja systemu politycznego, 
[w:] Ewolucja – dewolucja – emergencja w systemach politycznych, red. J. Szymanek, M. Kaczorowska, 
A. Rothert, Warszawa 2007, s. 191–195. 
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w stanie nigdy wyjaśnić przy pomocy niższych poziomów złożoności ze względu 
na ich ontologiczną nieredukowalność i sui generis 16. Dodatkowo na bazie powyż-
szej analizy procesów emergentnych możemy stwierdzić, iż wśród licznych 
interpretacji tych procesów można mówić o pewnej grupie założeń, które pozostają 
bezsporne dla samej koncepcji emergencji. Zaliczymy tutaj co następuje: 

1.  założenie o kompleksowej emergencji podmiotów wyższego rzędu (Emergence 

of complex higher – level entities) – właściwości emergentne powstają w kom-
pleksowym, złożonym systemie wśród podmiotów wyższego rzędu. Przy 
czym podmioty te funkcjonują wspólnie z podmiotami z niższych rzędów;

2.  założenie o emergencji właściwości wyższego poziomu (Emergence of higher 
– level properties) – właściwości jednostek z wyższego poziomu złożoności 
mogą być albo emergentne, albo mogą być skutkiem określonych przyczyn, 

3.  założenie o nieprzewidywalności właściwości emergentnych (Th e unpredicta-
bility of emergent properties) – właściwości emergentne są nieprzewidywalne 
z całej dostępnej wiedzy o warunkach podstawowych („basal conditions”);

4.  założenie o niewyjaśnionych oraz nieredukowalnych właściwościach emergent-
nych (Th e unexplainability / irreducibility of emergent properties) – właściwo-
ści emergentne w przeciwieństwie do tych właściwości, które są jedynie 
rezultatem pewnych przyczyn, nie są ani wytłumaczalne, ani redukowalne 
biorąc pod uwagę ich warunki podstawowe („basal conditions”);

5.  założenie o skuteczności przyczynowej właściwości emergentnych (Th e causal 
effi  cacy of the emergents) – właściwości emergentne mają swoją własną siłę 
przyczynową i jest to oryginalna siła, nieredukowalna do sił przyczynowych 
należących do składowych tych właściwości emergentnych 17. 

Dzięki wypunktowaniu założeń dotyczących właściwości emergentnych jako 
takich widać bardzo dokładnie, iż zjawisko emergencji jest w pierwszym rzędzie 
procesem, który zachodzi na wyższych poziomach złożoności (to twierdzenie 
ontologiczne). Dlatego wiemy, iż własności emergentne nie mogą powstać ex nihilo, 
czyli z niczego, lecz pojawiają się jako własności pewnej wcześniej uformowanej 
(istniejącej) złożoności. Tak rozumiana złożoność może być zarówno wyższym 
stadium rozwoju albo pewnego typu relacyjnością występującą pomiędzy elemen-
tami wyższego rzędu. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku widzimy, 
że emergentne właściwości z poziomu wyższego kształtują się w sposób niezależny 

16 C. Emmeche, S. Køppe, F. Stjernfelt, Explaining emergence: Towards an ontology of levels, „Jo-
urnal for General Philosophy of Science” 1997, vol. 28, s. 83–119. 

17 J. Kim, Making Sense of Emergence, „Philosophical Studies” 1999, vol. 95, nr 1–2, s. 3–36. 
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od elementów z niższego poziomu. Taka swoboda wysokiego szczebla relacji i/lub 
komponentów wpływa na autokrację i dynamizm całości jako takiej (czy to spo-
łecznej, czy biologicznej) oraz ją determinuje.

EMERGENCJA PRZESTRZENI POLITYCZNEJ 

Na podstawie wyjaśnienia czym jest emergentność (wielopoziomowość), a co 
za tym idzie poprzez przeanalizowanie założeń konstytuujących dla koncepcji 
emergencji w szeroko rozumianej rzeczywistości społecznej, możemy zastanowić 
się nad implikacjami tej koncepcji dla procesów, właściwości oraz struktur spo-
łeczno-politycznych. Mając w pamięci materię polityki rozumianą jako płaszczyznę 
osiągania względnej równowagi społecznej, tj. obszar „uzgodnienia relacji pomię-
dzy interesami partykularno-grupowymi a interesami całego społeczeństwa, 
narodu, państwa; zależności między ideologiczną stronniczością a racją stanu, 
między dążeniami do innowacyjności ustrojowych lub restauracji a ciągłością 
prawną i kulturową państwa”18, można stwierdzić, że emergencja stanowi nieod-
łączny element rzeczywistości politycznej (w granicznych przypadkach może 
warunkować procesy, zjawiska czy też fakty o charakterze politycznym). Potwier-
dzeniem dla zjawiska emergencji w świecie polityki jest w głównej mierze empi-
ryczna obserwacja, która za podstawę wyjaśniającą przyjmuje założenie, iż społe-
czeństwo jest kompleksowym, złożonym oraz dynamicznym systemem (to teoria 
tzw. „complex dynamical systems theory” lub „complex adaptive systems theory”), 
w którym można wyodrębnić następujące zjawiska: 

1.  Dużą liczbę komponentów interakcji, które tworzą gęsto połączoną sieć 
powiązań (wynika to z istnienia w realnym świecie niższych poziomów 
własności, tzw. „lower – level properties” oraz wyższych, emergentnych 
własności całych systemów, tzw. „higher – level properties”);

18 Warto przy tym dopowiedzieć, iż emergencja w przestrzeni politycznej, czyli powstawanie ja-
kościowo nowych procesów, właściwości czy struktur na wyższych poziomach złożoności wynika 
przede wszystkim z politycznego charakteru dzielności różnego typu podmiotów w tejże przestrzeni. 
Zresztą zgodnie z tym, co twierdzi M. Karwat: „Polityczny charakter nadaje danemu działaniu 
uwikłanie w relację między interesami partykularnymi rozmaitych grup społecznych, a także małych 
grup i jednostek a interesem powszechnym, dobrem wspólnym i warunkami równowagi ogólnospo-
łecznej, integracji, wymogami ciągłości istnienia i zachowania tożsamości danej wspólnoty […] 
między stronniczymi wyobrażeniami określonych grup a opinią względnie powszechną”. Zob. 
M. Karwat, Teoria prowokacji. Analiza politologiczna, Warszawa 2007, s. 178. 
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2.  globalne (całościowe) funkcje systemu nie mogą być zlokalizowane w żadnym 
pojedynczym komponencie, lecz raczej są dystrybuowane przez cały system 
jako taki (holistyczne ujęcie systemu) 

3.  całkowity (ogólny) system nie może ulec rozpadowi (dekompozycji) w sub-
systemy oraz te subsystemy nie mogą również ulec dekompozycji w mniejsze 
subsubsystemy;

4. Komponenty (części) wpływają na siebie poprzez używanie skomplikowanego 
oraz kompleksowego języka 19. 

W tym układzie emergencja przestrzeni politycznej oznacza pełną zgodność co 
do tego, iż obszar aktywności różnego typu podmiotów polityki jest złożoną 
całością, w obrębie której permanentnie powstają zupełnie nowe jakościowo 
właściwości i procesy [przez fakt, iż emergencja utożsamiania jest z procesami i/
lub właściwościami powstającymi na wyższych poziomach organizacji społecznej, 
często nazywana jest nieredukowalnym indywidualizmem (nonreductive individu-
alism), gdzie staje się antytezą dla mechanizmu metodologicznego, jakim jest 
redukcja indywidualizująca bądź nieredukowalnym materializmem (nonreductive 
materialism), gdzie akcentuje wpływ przyczynowy złożonych struktur organiza-
cyjnych na tzw. „bazę materialną” społeczeństwa, czyli poszczególne jednostki]. 
Dodatkowo tak przyjęta teza oznacza również akceptację dla diachronicznej 
analizy zjawisk, gdzie system polityczny postrzegany jest jako układ ewoluujący. 
Dlatego można mówić o dwóch właściwościach systemu politycznego jako 
takiego:

1.  System polityczny w swojej pierwotnej formie jest niejednorodną całością, 
czyli posiada nieciągłość swoich właściwości. Nieliniowość systemu w sferze 
polityki rozumiana jest jako wyodrębniona i autonomiczna płaszczyzna życia 
społecznego, gdzie przerwany zostaje ciąg przyczynowo-skutkowy w ścisłym 
rozumieniu, tzn. brak jest continuum przyczyn i skutków (zjawiska o charak-
terze politycznym nie można wyjaśnić tylko dzięki zastosowaniu metody 
dedukcyjnej). To przestrzeń stosunków i działań podejmowanych przez 
różnego typu podmioty polityki, w obrębie której powstają heurystyczne 

19 Dla „complex dynamical systems theory” emergencja oznacza przede wszystkim, iż system 
polityczny jest w pierwszym rzędzie pewnym zbiorem, w obrębie którego zachodzą w sposób ciągły 
procesy zmiany (to punkt centralny danego systemu). Dodatkowo procesy te mają wpływ na funk-
cjonowanie systemu oraz pozostają w sprzężeniu zwrotnym ze środowiskiem zewnętrznym (procesy 
oprócz tego, że zachodzą wewnątrz systemu, stymulują również relację pomiędzy systemem a śro-
dowiskiem). Zob. R.K. Sawher, Social Emergence. Societies as Complex Systems, Cambridge 2005, 
s. 4–5, 21–26. 
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zjawiska oraz procesy. Mogą one przybierać różne formy (może to być np. 
konfl ikt polityczny, kompromis, walka klasowa itp.); mogą mieć różne przy-
czyny sprawcze (do takich przyczyn zaliczymy np. bogactwa naturalne, 
religię czy fundamentalizm islamski itp.); oraz mogą prowadzić do różnych 
skutków (np. jednym ze skutków prowadzenia polityki rasistowskiej zmie-
rzającej do supremacji białych w RPA był apartheid). Heurystyczna róż-
norodność form, przyczyn sprawczych oraz skutków w praktyce oznacza 
zjawisko pluralizmu działań oraz stosunków politycznych, które w tym 
przypadku nie zawsze podlegają kontroli, wręcz w przypadkach granicznych 
są zupełnie od tej kontroli niezależne (przejawem takiej niezależności panu-
jących stosunków politycznych będzie np. brak możliwości przewidzenia 
w sposób logiczny długofalowych skutków konfl iktu na Bliskim Wschodzie 
pomiędzy Palestyńczykami a Izraelczykami, gdzie mamy do czynienia 
z nałożeniem i eskalacją konfl iktu o różnych przyczynach, tj. religijnej, 
etnicznej, terytorialnej, państwowej itd.). Tak rozumiana złożoność całego 
systemu jako takiego (system rozumiany zarówno w sensie węższym np. 
ograniczony do danego reżimu politycznego czy określonego terytorium; jak 
i szerszym np. sojusz państw UE, międzynarodowa współpraca przy ONZ) 
w przełożeniu na model eksplanacyjny oznacza po prostu wyodrębnienie 
określonych poziomów rzeczywistości społeczno-politycznej (model ideali-
zacyjny), gdzie pomiędzy poziomami zachodzą liczne procesy dyfuzji wielo-
poziomowej (to wymiana relacji, komponentów, cech itp.). 

2.  System polityczny rozumiany jako pewna złożona całość jest systemem 
otwartym na środowisko zewnętrzne, jak i na czynniki wewnątrzsystemowe 
dzięki mechanizmowi wejścia/wyjścia (input/output). Cecha otwartości 
oznacza, iż system polityczny generuje oraz wytwarza w obrębie swojej zło-
żoności wyższe poziomy organizacyjne (wyższe stopnie złożoności). Świad-
czy to tylko i wyłącznie o możliwościach strukturotwórczych systemu; o jego 
mobilizacji i postępie rozwojowym; o wytwarzaniu bądź eliminowaniu 
zagrożeń powstających w wyniku mechanizmu input/output. Dodatkowo 
otwartość jest potwierdzeniem możliwości powstawania nowych jakościowo 
zjawisk czy właściwości, które w większości przypadków są udoskonaloną 
formą organizacyjną swoich poprzedników, czyli są zjawiskami i/lub właści-
wościami występującymi zwłaszcza na wyższych poziomach organizacji 
określonego systemu politycznego. 

Powróćmy jeszcze na moment do opisu rzeczywistości politycznej z pozycji 
pewnej złożonej całości. W tym rozumieniu jest to pewna relacyjna przestrzeń, 
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która w interpretacji holistyczno-emergentystycznej oznacza istnienie jakościowo 
odrębnych, choć powiązanych oraz wzajemnie się warunkujących poziomów 
(niezależnie od tego, czy poziomy rozpatruje się w wymiarze empirycznym, czy 
abstrakcyjnym). Z tej odrębności jakościowej poziomów, zwłaszcza poziomów 
bardziej złożonych, wynika tak naprawdę emergencja, czyli względna właściwość 
danego zjawiska czy procesu w obrębie wyższego poziomu rzeczywistości, ze 
względu na zjawiska, procesy i prawidłowości niższego poziomu. Dlatego kompe-
tentni badacze twierdzą, że emergencja rozumiana jest przede wszystkim jako 
strukturalna cecha rzeczywistości podkreślająca fakt, iż tylko na wyższych pozio-
mach rzeczywistości pojawiają się właściwości „nowe”, które nie zależą oraz nie 
wynikają z właściwości poziomów niższych Oczywiście „nowa” jakość może być 
rozumiana jako nowa właściwość, cecha, prawidłowość, proces itd. Jednak z punktu 
widzenia podmiotowego emergencja generowana jest w swej podstawowej formie 
przez aktywności poszczególnych podmiotów polityki, które stanowią niezbędny 
element każdego z wyodrębnionych poziomów (pamiętajmy, iż sens wydzielania 
poziomów prostych, a co za tym idzie bardziej złożonych sprowadza się do defi ni-
cyjnego oraz metodologicznego rozróżnienia przede wszystkim samych podmiotów 
– to element konstytutywny, dzięki któremu można mówić o prawidłowym funk-
cjonowaniu tychże poziomów). Aktywność ta w gruncie rzeczy sprowadza się do 
dwóch momentów:

1.  to potencjalna możliwość podjęcia działań oraz decyzji o charakterze poli-
tycznych (to zdolność do podjęcia aktywności); 

2.  to realne oraz efektywne wykonanie tychże działań i decyzji przez podmiot 
polityki (to skuteczne podjęcie aktywności).

Przy czym należy pamiętać, iż możliwości realizacji w przestrzeni politycznej 
tak rozumianej aktywności daje w głównej mierze eksterioryzacja, czyli uzewnętrz-
nianie immanentnych sił witalnych przez określony podmiot działań. Jest to 
wewnętrzna energia podmiotowa [innymi słowy podmiotowość sprawcza (human 
agency)20, która wpływa i/lub zmienia zastaną strukturę społeczną], która ze swo-
jej natury jest emergentna, tzn. jest nieprzewidywalna, czyli nie w każdym przy-
padku daje się logicznie wyprowadzić z określonych przesłanek. Zwłaszcza, jeżeli 
rozpatrujemy eksterioryzację jako zjawisko, które swoją formą i zasięgiem ma 

20 Podmiotowość sprawcza odnosi się przede wszystkim do intencjonalnych działań danego 
podmiotu, jego wolnego wyboru, inicjatywy, twórczości, czy też poczucia kontroli nad własnym 
postępowaniem i otoczeniem (to potencjalny, jak również realny wpływ strukturotwórczy danego 
podmiotu funkcjonującego w rzeczywistości politycznej). Zob. E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia 
publicznego, Warszawa 2005, s. 79–100. 
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powodować rozwój społeczno-cywilizacyjny. W takim aspekcie podmioty polityki 
posiadają właściwość, dzięki której nie wszystkie działania o charakterze politycz-
nym są rutynowe oraz dedukowalne, lecz pozostaje możliwość powstawania 
zupełnie nowych jakościowo (i cywilizacyjnie) skutków aktywności generowanych 
przez te podmioty (w tym aspekcie postęp oznacza doskonalenie się ludzkości, jej 
form oraz warunków życia dzięki podejmowaniu przez podmioty polityki działań, 
które z zasady są racjonalne, świadome, samodzielne i celowe). Jest to tym bardziej 
istotne, jeżeli rozpatrujemy system polityczny jako pewną całość strukturalną, 
gdzie powstawanie nowych form organizacyjnych, jak też struktur w zasadzie 
odbywa się poprzez podmiotowość, czyli oparte jest na emergentnych właściwo-
ściach podmiotów polityki. Równocześnie eksterioryzacja podmiotowa jest 
wypadkową dwóch przesłanek:

Uwarunkowań wewnętrznych podmiotów polityki (w przypadku pojedynczego 
podmiotu będzie to: intelekt, osobowość itd. Natomiast odnosząc się do podmiotu 
zbiorowego będą to: możliwości organizacyjne, status ośrodka kierowniczego, 
pozycja i rola określonej grupy społecznej, organizacji, związku zawodowego itp. 
w hierarchii funkcjonowania danego reżimu politycznego), dzięki którym podmiot 
uzyskuje formalną, bądź nieformalną legitymizację do podjęcia określonych 
działań czy decyzji o charakterze politycznym;

Czynników zewnętrznych rozumianych jako uwarunkowania autonomiczne i/
lub niezależne bezpośrednio od samego podmiotu (tzn. od jego statusu społecz-
nego, predyspozycji psychofi zycznych itd.), lecz będących następstwem interakcji 
ze środowiskiem. Tutaj interakcja z otoczeniem w sposób pośredni warunkuje 
funkcjonowanie podmiotów polityki (otoczenie zewnętrzne w relacji z podmiotem 
polityki jest zawsze wypadkową pewnych okoliczności społecznych, politycznych 
itd., co determinuje charakter oraz zakres działań i decyzji politycznych). 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Reasumując możemy stwierdzić, iż koncepcja emergencji jest udaną i/lub ade-
kwatną próbą opisu, a co za tym idzie wyjaśniania przestrzeni politycznej. Trafność 
eksplanacyjna ujawnia się zwłaszcza w takich momentach, jak: ukazanie wielowy-
miarowości świata polityki; wychwycenie prawidłowości i mechanizmów konsty-
tuujących realną praktykę polityczną w kontekście złożoności oraz wielopoziomo-
wości sfery politycznej (to nomologiczna analiza różnego typu podmiotów polityki, 
zwłaszcza złożonych podmiotów, czyli określonych całości społecznych, które 
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poprzez swoją aktywność w sposób świadomy bądź nieświadomy współtworzą 
materię polityki). Równocześnie będąc antytezą dla ujęć redukcjonistycznych 
[zwłaszcza dla mechanizmu redukcji, który wyjaśnianie przestrzeni politycznej 
opiera tylko (i zawsze) na jednostce rozumianej jako pierwotny element ontolo-
giczny, epistemologiczny oraz metodologiczny w stosunku do wtórnej całości 
społecznej] jest w zasadzie podstawową inspiracją dla badaczy o proweniencji 
holistycznej. Poprzez całościową perspektywę staje się heurystyczną podstawą nie 
tylko do rozważań teoretycznych czy budowania argumentacji i/lub samego prze-
biegu uzasadniania, co jest niezaprzeczalne, lecz także jest bezpośrednią inspiracją 
dla badań empirycznych. Z pewnością odrzucając jednowymiarowe spojrzenie na 
rzeczywistość polityczną (to mechanizm koncentrowania się na jednostkowych 
opiniach, sądach, rozstrzygnięciach, emocjach, wartościach itd.) ukazuje obiek-
tywną złożoność oraz wieloczynnikowość samej polityki. Dlatego możemy powie-
dzieć, iż właściwości jak i procesy emergentne na płaszczyźnie politycznej posiadają 
następujące wyróżniki:

1)  są realne (to rzeczywiste właściwości oraz procesy, które nie są idealizacjami, 
wręcz odwrotnie, są charakterystykami systemu politycznego);

2)  występują w obrębie większej zbiorowości społecznej (emergencja cechuje 
całości nieaddytywne, czyli takie, które nie sprowadzają się tylko do całości 
sumarycznej); 

3)  są nieredukowalne (nie dają się wyprowadzić i opisać na podstawie charak-
terystyk indywidualnych, czyli pojedynczych osobników ludzkich);

4)  są nieprzewidywalne (nie dają się wydedukować w sposób logiczny z innych 
właściwości i procesów społeczno-politycznych);

5)  posiadają podmiotowy charakter (siłą sprawczą tychże właściwości i proce-
sów są podmioty polityki w rozumieniu holistycznym, tzn. wielkie grupy 
społeczne rozumiane jako zorganizowana całość).

SUMMARY

THE ARTICLE UNDERTAKES the analysis of holistic concept of emergence. Th is concept is 
treated as an antithesis for various types of individualistic approaches, especially for main 
explaining model i.e. methodological reductionism. Th erefore the basic aim of this article 
is to focus attention on the problem of complexity and unpredictability of political space. 
In this sense the key role plays the emergence, which defi nes and explains qualitatively new 
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processes, properties and structures in a given political reality. In this sense the article 
undertakes the following issues:

1. Defi ning the notion of emergence and the notion of multilevel structure,
2.  Explaining the phenomenon of emergence of political space.
Finally the article shows the advantages of the holistic concept of emergence while 

getting knowledge about the world of politics. 
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INTERPRETACJE SPISKOWE STANOWIĄ1 nieodłączny element dyskusji obejmu-
jących większość problemów i wydarzeń we współczesnym świecie. Wśród 
naukowców istnieje niewątpliwie silna pokusa, aby uznać teorie spiskowe za 
przejaw zwykłej głupoty, braku wykształcenia i oczytania2. Argument mówiący, że 
dana teza to „teoria spiskowa”, stanowi wręcz retoryczny zabieg, który ma na celu 
zdyskredytowanie adwersarza w dyskusji3. Łatwo tym samym ulec tendencji do 
marginalizowania rzeczywistego znaczenia teorii spiskowych. Wydaje się jednak, 
że z uwagi na rolę opinii publicznej we współczesnych procesach politycznych nie 
powinno się tego zjawiska ignorować.

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników autorskiego badania 
(ankiety) oraz dokonanie eksplanacji odbioru teorii spiskowych we współczesnym 
społeczeństwie otwartym. Wyjaśnienie bazuje na schemacie funkcjonalno-gene-
tycznym, tj. odnosi się zarówno do funkcji poznawczych teorii spiskowych, jak 
również do przyczyn ich powstawania, reprodukowania i rozpowszechniania. Na 
całość publikacji składają się następujące zagadnienia: Czym są w ogóle teorie 
spiskowe? Na czym polega spiskowe myślenie? Kolejne części artykułu zawierają 
próbę wieloaspektowego wyjaśnienia konspiracjonizmu oraz jego krytykę – ze 
szczególnym uwzględnieniem teorii o spisku rządowym „9/11”.

1 Autor składa serdeczne podziękowanie recenzentowi, którego uwagi krytyczne wzbogaciły 
merytoryczną wartość artykułu.

2 B.L. Keeley, Of Conspiracy Th eories, „Th e Journal of Philosophy” 1999, vol. 96, nr 3, s. 109, 
przyp. 1.

3 L. Zdybel, Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań historycznych, Lublin 
2002, s. 76–83; M. Fenster, Conspiracy Th eories: Secrecy and Power in American Culture, Minneapolis 
1999, s. xii.

WSPÓŁCZESNE TEORIE SPISKOWE – 
ISTOTA I KRYTYKA

Tomasz Klin
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CZYM SĄ TEORIE SPISKOWE?

Wypada zacząć od samego pojęcia spisku (zmowy), które uchodzi za tajne 
porozumienie wymierzone w swej istocie przeciwko komuś. Za teorię z kolei (jako 
jedno ze znaczeń) uznaje się próbę wyjaśnienia rzeczywistości. Konsekwentnie 
zatem teoria spiskowa to próba wyjaśnienia rzeczywistości poprzez tezę o spisku 
jako przyczynie danego wydarzenia lub zjawiska, w opozycji do wersji ofi cjalnej4. 
To nieskomplikowane określenie teorii spiskowej nie odsłania jednakże całego 
szeregu jej występujących form i interpretacji. Warto w tym miejscu przyjrzeć się 
defi nicji Daniela Pipesa: „Teoria spiskowa jest obawą przed spiskiem, którego nie 
ma”5. Wydaje się, że to zbyt kategoryczne stwierdzenie. Przyjęcie zasady stopnio-
walnego określania wiarygodności poszczególnych teorii wydaje się być bardziej 
uzasadnione epistemologicznie6.

Spiski, rozumiane jako sekretne działania wymierzone przeciwko czyjemuś 
rozwojowi, szczęściu, a nawet życiu, istnieją naprawdę, co stanowi istotną uwagę 
wprowadzającą do tematyki7. Podawane są liczne przykłady z historii państw 
demokratycznych (afera Iran-Contras, szwadrony śmierci GAL w Hiszpanii i in.). 
Nie ma żadnego powodu, aby zakładać, że w przyszłości niemożliwe stanie się 
prowadzenie sekretnych i zarazem wrogich wobec kogoś działań. Warto też zauwa-
żyć, że każdy zamach terrorystyczny, pucz lub zamach stanu to oczywiście rezultat 
działania spiskowców. W samych państwach demokratycznych funkcjonują insty-
tucje, które mają autorytarny i niejawny charakter oraz brak skłonności do 
uwzględniania norm prawnych – dotyczy to przede wszystkim części służb spe-
cjalnych i niektórych spośród struktur wojskowych; cechy te mogą także posiadać 
niekiedy środowiska biznesowe8. Niekiedy ich działania mogą wywierać silny 
wpływ na władze, zatem nawet państwa o wysokiej transparentności instytucji 
publicznych mogą być narażone na spiski. W jeszcze większym stopniu dotyczy to 

4 S. Clarke, Conspiracy Th eories and the Internet: Controlled Demolition and Arrested Development, 
„Episteme” 2007, vol. 4, nr 2, s. 168.

5 D. Pipes, Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, Warszawa 1998, 
s. 40.

6 B.L. Keeley, op.cit., s. 110–112; por. C. Pigden, Popper Revisited, or What is Wrong with Conspi-
racy Th eories?, [w:] D. Coady, Conspiracy Th eories: Th e Philosophical Debate, Aldershot 2006, s. 19.

7 D. Pipes, op.cit., s. 39–40.
8 S.R. Weart, Bez wojny. Dlaczego państwa demokratyczne nie walczą ze sobą?, Warszawa 2001, 

s. 258–259, 270–271.
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społeczeństw niedemokratycznych, cechujących się ograniczeniami w jawności 
życia publicznego, które sprzyjają sekretnym działaniom rządzących.

W bardziej paranoicznym sposobie myślenia napotkać można również tzw. 
metaspiski, w których jeden spisek stanowi rezultat drugiego lub też istnieje jeden 
główny, a dodatkowe mają tylko na celu utrudnienie jego zdekonspirowania. Także 
i metaspiski zdarzają się w rzeczywistości, o czym najlepiej świadczą słynne Pro-
tokoły mędrców Syjonu, zawierające w sobie konspiracyjne treści. Dzieło to zostało 
stworzone przez służby specjalne carskiej Rosji w celu zwrócenia ruchu rewolu-
cyjnego przeciwko Żydom9, co samo w sobie stanowiło zmowę.

 Na temat myślenia spiskowego napisano już wiele10, dlatego w tej części artykułu 
zostanie przedstawiony jedynie użyteczny schemat przedstawiający jego podsta-
wowe założenia11:

1) Na świecie występuje dobro i zło, przy czym dobro zasadniczo działa jawnie, 
natomiast zło preferuje skrytą działalność.

Oczywiście kategorie dobra i zła należą do ściśle moralnych, jednak tutaj wystę-
pują w szerszym znaczeniu: jako to, co pożądane i niepożądane. Pamiętać należy, 
że teorie spiskowe współcześnie często odnoszą się do zjawisk politycznych. 
A zatem po jednej stronie może stać suwerenność narodowa, po drugiej globali-
zacja; uczciwie pracujący, niezbyt zamożni obywatele versus spekulanci lub „oli-
garchowie”; do tego dochodzą liczne przykłady animozji narodowościowych, 
ideologicznych i religijnych.

2a) Główne wydarzenia, procesy i zjawiska można zaplanować i realizować je 
według tego planu (oczywiście dokonuje tego ośrodek „zła”).

Powstaje pytanie o perspektywę czasową planu. Za jeden z najbardziej szokują-
cych przykładów może posłużyć następująca opinia: „Dzisiejszy SPISEK MIĘDZY-
NARODOWY, usiłujący narzucić siłą i gwałtem wszystkim krajom, narodom 
i państwom ów »Nowy Światowy Ład« został już zaplanowany przez niemieckiego 
Żyda Adama Weishaupta, w drugiej połowie osiemnastego wieku, co nie wyklucza, 
że być może miał on i jakieś dawniejsze początki”12. Jak wynika z powyższego, 
planowanie dziejów na ponad dwieście lat do przodu jest wykonalne, jak sądzi 
jeden ze zwolenników interpretowania rzeczywistości przez pryzmat globalnej 

9 J. Tazbir, Protokoły mędrców Syjonu – autentyk czy falsyfi kat, Warszawa 1992, s. 27–28, 41–54.
10 Zob. w szczególności: L. Zdybel, op.cit., s. 498–505.
11 Nieco inne schematy założeń teorii spiskowych przedstawiono w wersji skróconej w: ibidem, 

s. 92, oraz rozbudowanej w: B.L. Keeley, op.cit., s. 116–118; D. Pipes, op.cit., s. 62–71.
12 M. Poradowski, Nowy Światowy Ład, Poznań 1994, s. 8–9.
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zmowy. Tego rodzaju opinia ma jednak specyfi czny charakter historiozofi czny 
i można postawić hipotezę, że nie należy do zbyt popularnych. Znacznie częściej 
natomiast przedstawiane są tezy o spiskach zaplanowanych na krótszy okres, 
o czym można się przekonać, wczytując się w argumentację niektórych publicystów 
na temat komunistycznych służb specjalnych, które w ich mniemaniu w latach 80. 
przygotowały plan pozornej transformacji ustrojowej Polski i po dziś dzień w spo-
sób zawoalowany sprawują rządy poprzez media, biznes i większość partii poli-
tycznych13. Stanowi to przykład planu konspiracyjnego w przekroju ćwierćwiecza. 
Innym, bardzo popularnym przykładem, jest teoria o przygotowaniu przez rząd 
USA zamachów w 2001 roku, po to, aby poprzez inwazję na Irak przejąć tamtejsze 
zasoby ropy naft owej. W tym przypadku planowanie i realizacja spisku trwałyby 
zaledwie kilka lat.

Istnieje również skrajna, zmodyfi kowana wersja powyższego założenia: 
2b) Główne wydarzenia zawsze są zaplanowane – nie istnieją wypadki ani 

przypadkowe zdarzenia (ośrodki „zła” sterują wszystkim, co istotne).
Tego rodzaju sposób myślenia prezentują ludzie o daleko posuniętej paranoi 

spiskowej. Większość zwolenników konspiracjonizmu dopuszcza jednak pewną 
przypadkowość i błędy, co współgra z następną regułą:

3) Tropy prowadzące do spisku można zazwyczaj znaleźć poza ofi cjalnym 
obiegiem informacji.

Istnieją jednak istotne uzupełnienie powyższej reguły – ślady zmowy niekiedy 
są ujawniane przez rozmaite błędy ośrodków ofi cjalnych (np. kiedy reporter BBC 
na tle wieży WTC 7 informował o jej upadku), które mogą stanowić popularne 
dowody na rzecz danej interpretacji spiskowej. Zasadniczo jednak konspiracjoni-
ści poszukują źródeł w nieofi cjalnych obiegach informacji. Współcześnie najważ-
niejszym medium popularyzującym teorie spiskowe stał się Internet14. Dowody 
tam zamieszczane, zwłaszcza zdjęcia i fi lmy15 są często anonimowe, jednakże sta-
nowią podstawę przynajmniej do wątpienia w wersje ofi cjalne, jeśli nie do uznania 
teorii spiskowej za pewnik. Współgra to z funkcjonującą od kilku wieków regułą 
potwierdzającą, że konspiracjoniści polegają często na falsyfi katach oraz informa-
cjach z nieujawnionych źródeł16. 

13 Zob. Polską rządzi Rosja, http://www.tvn24.pl/1,1561528,druk.html, odczyt z dn. 21.07.2010.
14 Od dłuższego czasu trwa również tendencja przeciwna: w Internecie pojawia się coraz więcej 

publikacji krytykujących teorie spiskowe. S. Clarke, op.cit., s. 171.
15 Niezmiennie działa tu zasada Lenina o fi lmie jako najważniejszej ze sztuk.
16 D. Pipes, op.cit., s. 62.
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Jednak w myśleniu spiskowym ujawniają się również inne elementy, które 
trudniej uporządkować w jeden schemat. Niektóre z nich sprawiają wrażenie 
dyskusyjnych. Np. analitycy teorii spiskowych uznają, że ich immanentną cechę 
stanowi skomplikowany charakter17, jednak wielu konspiracjonistów stosuje 
bardzo uproszczoną argumentację, o czym można się przekonać podczas lektury 
komentarzy internetowych. Godne zastanowienia są również schematy dotyczące 
podmiotów wyimaginowanych spisków. Wydaje się, że w czasach przedoświece-
niowych podejrzenia kierowały się w stronę słabych (Żydzi, domniemane czarow-
nice), zgodnie z zasadą „kozła ofi arnego”18. Obecnie wiele spośród teorii spisko-
wych odnosi się do elit w wymiarze wewnątrzpaństwowym (np. rząd, plutokraci) 
oraz do hegemonów w aspekcie międzynarodowym (szczególnie USA, Rosja, 
Izrael). Oznaczałoby to, że spiskują silniejsi przeciw słabszym (!). Równolegle 
nadal występuje mechanizm „kozła ofi arnego”, o czym świadczą chociażby przy-
kłady zbiorowych podejrzeń kierowanych w USA w stronę mniejszości muzuł-
mańskiej.

Jeszcze jeden aspekt myślenia spiskowego wydaje się nierozstrzygnięty: czy 
dominuje argumentacja na podstawie możliwości czy woli? Daniel Pipes wskazuje 
na zasadę Cui bono?, która stanowi cechę konspiracjonizmu19. Rzeczywiście, 
przykładowo w argumentacji na temat rządowego spisku „9/11” stosuje się ten 
sposób myślenia w postaci: „rząd chciał zwiększyć swoje uprawnienia i przejąć 
ropę w Iraku”. Jednakże studium nad opiniami internautów dostarcza także dowo-
dów na myślenie w kategoriach możliwości, w rodzaju: „mogli użyć wcześniej 
zainstalowanych bomb w wieżach WTC”.

BADANIE TEORII SPISKOWEJ „9/11”

Ponieważ w niektórych dyskusjach ze studentami ujawniło się ich przekonanie 
o uzasadnionym charakterze niektórych teorii spiskowych, przygotowane zostało 
badanie jednej z najpopularniejszych teorii ostatnich lat: zamachów na World 
Trade Center i Pentagon. Dodać należy, że wydarzenie to miało duże znaczenie dla 
stosunków międzynarodowych w pierwszych latach XXI wieku oraz że cechowało 

17 S.M. Walt, On ‘conspiracy theories’, „Foreign Policy” 2010, http://walt.foreignpolicy.com/
posts/2010/03/26/on_conspiracy_theories, odczyt z dn. 24.07.2010; D. Pipes, op.cit., s. 62.

18 L. Zdybel, op.cit., s. 115–117, 144–145, 462–476.
19 D. Pipes, op.cit., s. 65.
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się ono niezwykle popularnymi teoriami spiskowymi zarówno cząstkowymi, jak 
i całościowymi. Choć być może większe znaczenie dla relacji globalnych miała 
inwazja USA i ich sojuszników na Irak w 2003 roku, to cała emocjonalno-poznaw-
cza otoczka związana z zamachami z 2001 roku w dużym stopniu rzutowała na 
postrzeganie także następnych istotnych wydarzeń.

Główne cele badania zostały określone następująco: 
1) określić w przybliżeniu, jak popularna jest teoria spiskowa „9/11”;
2)  uzyskać wiedzę na temat zróżnicowania odpowiedzi w kontekście różnych 

wersji opisu wydarzeń z 11 września 2001 roku, czyli innymi słowy: Jak 
bardzo ankietowani są podatni na jednostronność informacji.

Badanie miało formę ankiety20, w której na początku znalazło się następujące 
zapewnienie: „Wszystkie wymienione informacje są prawdziwe, tzn. powszech-
nie dostępne w wielu różnych źródłach.” Ankietowani otrzymali po jednej 
z trzech wersji półstronicowego opisu wydarzeń z 11 września 2001 roku, uzu-
pełnionego o krótkie wyjaśnienia i interpretacje, jednakże przeważała deskryp-
cja typowo faktografi czna z dodatkiem prostych związków przyczynowo-skut-
kowych oraz, co istotne, nie zawarto żadnych wyrafi nowanych manipulacji ani 
zabiegów erystycznych.

Pierwszy wariant tekstu można określić jako zbliżony do ofi cjalnego. Zawarto 
w nim m.in. następujące informacje: „[…] samoloty pasażerskie, które uderzyły 
w WTC, zostały uprowadzone przez islamskich terrorystów i skierowane przez 
nich celowo na wieżowce. […] Do zamachów przyznała się organizacja Osamy bin 
Ladena, który od wczesnych lat 90. ofi cjalnie nakłaniał muzułmanów do ataków 
na Stany Zjednoczone […]” Dodano również tezy, które zasadniczo powinny 
przekonywać do wersji ofi cjalnej, np. „Zamachy terrorystyczne w USA są bogato 
udokumentowane, ataki na WTC i zawalenie się wież zostały sfi lmowane, podob-
nie jak efekty ataku na Pentagon […]”, a także następstwa zamachów: „[…] spadek 
obrotów gospodarczych na całym świecie, podejrzliwość wobec muzułmanów, 
strach przed terroryzmem zwłaszcza w krajach Zachodu, wzrost współpracy 
międzynarodowej przeciwko terrorystom”.

20 Przeprowadzono ją w dniach: 27–28 kwietnia oraz 13 czerwca 2010 r. na grupach liczących 
łącznie 97 studentów politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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W wersji drugiej, z informacjami i tezami typowymi dla niektórych21 teorii 
spiskowych, dotyczących omawianych wydarzeń, tekst został zmieniony zarówno 
w formie: np. jedno z pierwszych zdań brzmiało: „Twierdzi się ofi cjalnie, że samo-
loty […] zostały uprowadzone przez islamskich terrorystów […]”, jak i przede 
wszystkim w treści faktografi cznej – dodano wątki, które oddziałują sugestywnie 
na myślenie spiskowe: „Oprócz dwóch najwyższych wież zawalił się także inny 
biurowiec, WTC 7, mimo że nie uderzył w niego żaden samolot. […] stacja BBC 
poinformowała o zawaleniu się wieży jeszcze zanim to nastąpiło.” I dalej: „Jeden 
ze świadków powiedział, że w Pentagon uderzyło coś na kształt rakiety. Na zdję-
ciach ze zdarzenia trudno zauważyć jakiekolwiek szczątki samolotu”. Oprócz tego 
tekst zwieńczono wymienieniem szeregu następstw: „[…] znacznie rozszerzono 
uprawnienia rządowych jednostek takich jak służby specjalne, zwiększono wydatki 
na zbrojenia, a następnie zaatakowano Afganistan i Irak, które mają strategiczne 
znaczenie dla kontroli wydobycia i przesyłu ropy naft owej i gazu ziemnego na 
Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej”.

W badaniu użyto również trzeciego wariantu tekstu. Starano się w nim wypo-
środkować zarówno informacje, jak i tezy. Przykładowo do zdania o zawaleniu 
się WTC 7 mimo braku kolizji z samolotami dodano informację: „Narodowy 
Instytut Standardów i Technologii stwierdził, że zawalenie się budynku spowo-
dowane zostało przez pożar, który zainicjowały spadające na biurowiec płonące 
szczątki z pozostałych wież”. W kontekście ataku na Pentagon zamieszczono 
następujące zdanie: „Na zdjęciach ze zdarzenia trudno zauważyć większe szczątki 
samolotu, jednak znaleziono wiele jego mniejszych elementów.” Wśród następstw 
wymieniono m.in. to: „Rząd amerykański stał się bardziej popularny wśród 
obywateli, jednak był też narażony na krytykę, ponieważ nie udało mu się zapobiec 
zamachom.

Zadaniem osób badanych było przeczytanie tekstu, a następnie udzielenie 
odpowiedzi na pytanie: „Czy uważasz, że zamachy terrorystyczne z 11 września 
2001 r. dokonane zostały przez (zaznacz jedną odpowiedź):

a)  z całą pewnością 19 zamachowców-samobójców z Al-Kaidy
b) prawdopodobnie 19 zamachowców-samobójców z Al-Kaidy
c) z całą pewnością osoby spośród władz amerykańskich
d) prawdopodobnie osoby spośród władz amerykańskich

21 Na temat zamachów w USA w 2001 roku występuje tak wiele teorii spiskowych, że nawet 
w zarysie nie zmieściłyby się na jednej stronie. Zob. 9/11 conspiracy theories, http://en.wikipedia.org/
wiki/9/11_conspiracy_theories, odczyt z dn. 17.07.2010.
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e) z równym prawdopodobieństwem: Al-Kaidę albo władze amerykańskie
f) przez kogoś innego (wpisać kogo): 
g) trudno określić przez kogo”.
Pierwsze cztery opcje stanowią typowy wybór pomiędzy wersją ofi cjalną a spi-

skową, piąta to specyfi czny kompromis pomiędzy nimi, szósta i siódma zostały 
dodane z uwagi na metodologiczny obowiązek zostawienia możliwości otwartego 
wyboru lub braku zdania22.

Ogólne wyniki badania są następujące: Na odpowiedzi a i b wskazało odpowied-
nio: 7,2% i 32%; na c i d: 8,2% i 13,4%; na e: 33%; odpowiedź f zaznaczono tylko raz 
(była to wypowiedź o charakterze antysemickim); nie miało zdania 5,2% biorących 
udział w badaniu. Wydaje się, że można w sposób następujący ocenić wyniki ogólne: 
Po pierwsze, względna większość (39,2%) uznała za prawdziwą wersję ofi cjalną 
zamachów z 2001 roku, wyraźnie mniej (21,6%) preferowało wyjaśnienie spiskowe; 
ale można też stwierdzić, iż przytłaczająca większość (suma odpowiedzi b, c, d, e 
daje 86,6%) dopuszcza lub nie wyklucza prawdziwości teorii spiskowej (!). Po 
drugie, odpowiedzi kategorycznych („z całą pewnością”) udzieliło jedynie 15,4% 
ankietowanych, a więc znakomita większość okazała niezdecydowanie w kwestii 
sprawstwa ataków na WTC i Pentagon. Daje to podstawę do kierowania się w stronę 
chaosu informacyjnego jako jednej z eksplanacji teorii spiskowych, o czym w dalszej 
części artykułu. Umieszczając wynik ankiety w szerszym kontekście badań opinii 
publicznej, godne odnotowania są proporcje poglądów porównywalne ze zwolen-
nikami konspiracjonizmu w Stanach Zjednoczonych i odmienne niż w krajach 
islamskich, w których wyraźna większość społeczeństwa nie wierzy w sprawstwo 
Arabów23.

Do celów badania należało również określenie zróżnicowania odpowiedzi 
w zależności od wariantów tekstu wprowadzającego. Hipoteza wstępna zakładała, 
iż poszczególne wersje będą sprzyjać większej ilości związanych z nimi odpowiedzi. 
Wyniki ukazuje tabela:

22 Przy konstruowaniu badania kierowano się wskazówkami metodologicznymi, które zawarte 
zostały w jednym z rozdziałów pracy: A.N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, 
Poznań 2004, s. 141–173.

23 Zob. C.S. Sunstein, A. Vermeule, Symposium on Conspiracy Th eories: Causes and Cures, „Th e 
Journal of Political Philosophy” 2008, vol. 17, nr 2, s. 202.
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Tabela 1. Opinie studentów na temat przyczyn zamachów 
terrorystycznych z 11 września

Odpowiedzi: Wersja zbliżona do 
spiskowej

Wersja 
pośrednia

Wersja zbliżona do 
ofi cjalnej

a 9,1% 6,2% 6,2%
b 33,3% 28,1% 34,4%
c 9,1% 3,1% 12,5%
d 15,2% 12,5% 12,5%
e 27,3% 43,7% 28,1%
f 3% 0% 0%
g 3% 6,2% 6,2%

Źródło: opracowanie własne.

Nie zaobserwowano istotnych korelacji pomiędzy wersjami a odpowiedziami 
w tych aspektach, które czytelnie świadczyłyby o zasadności wcześniej wspomnia-
nej hipotezy. Porównując odpowiedzi wariantu ofi cjalnego i zbliżonego do spisko-
wego, trudno dopatrzyć się wyraźnego zróżnicowania – są to liczby bardzo zbliżone. 
Niewielkie różnice wskazywałyby nawet na odwrotność założenia24, jest to jednak 
badanie wykonane na zbyt małej grupie, aby wyciągać wnioski, bazując na różni-
cach 1–3%. Zauważalne jest natomiast wyraźne zróżnicowanie pomiędzy wynikami 
obu wspomnianych wersji a wariantem pośrednim tekstu wprowadzającego. O ile 
w wersji ofi cjalnej i spiskowej sumy odpowiedzi kategorycznych wyniosły odpo-
wiednio: 18,2% i 18,7%, o tyle w wariancie pośrednim tylko 9,3%. Wzmacnia to 
wyjaśnienie w kategoriach chaosu informacyjnego. W wersji pośredniej aż 43,7% 
udzieliło odpowiedzi o równym prawdopodobieństwie Al-Kaidy i rządu w spraw-
stwie zamachów, co potwierdza częściową zależność preferowanych odpowiedzi 
od wariantów tekstu wprowadzającego.

24 Czyli że czytający tekst zbliżony do ofi cjalnego chętniej udzielali odpowiedzi za spiskiem rzą-
dowym, natomiast ankietowani, którzy mieli do dyspozycji tekst zbliżony do spiskowego, preferowali 
nieco częściej odpowiedzi ofi cjalne. Gdyby trend ten był nieco silniejszy lub grupa badanych była 
znacznie większa, można by to tłumaczyć przekorą, a więc dostrzeganiem przez badanych stronni-
czości tekstów wprowadzających i udzielaniem przez niektórych z nich odwrotnej odpowiedzi.
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WYJAŚNIENIE TEORII SPISKOWYCH

Interpretowanie rzeczywistości poprzez spiski nie jest jednolite. Istnieją różne 
stopnie przyjęcia danej teorii spiskowej. Chociaż stworzenie precyzyjnej typologii 
stwarza trudności, wydaje się, że można wyróżnić następujące mechanizmy teo-
riospiskowego postrzegania świata:

1) mechanizm plotki,
2) mechanizm myślenia zdroworozsądkowego (potocznego),
3) mechanizm quasi-religijny.
Pierwszy z nich ma w swej istotnie charakter indukcyjny. Człowiek styka się 

z informacjami, które wzbudzają w nim podejrzenie o istnieniu spisku25. Pewną 
rolę mogą odegrać uprzedzenia, aczkolwiek ich obecność w umyśle nie stanowi 
w żadnym wypadku konieczności – zmowy istnieją rzeczywiście, więc myślenie 
analogiczne do plotki zmierza w stronę możliwej, relatywnie prawdopodobnej tezy. 
Kolejne informacje (i dezinformacje) mogą ją dodatkowo potwierdzić. Jednak 
mechanizm ten nie polega wyłącznie na racjonalnym wnioskowaniu o charakterze 
indukcyjnym. Motywy plotki są zwykle dość prymitywne: zazdrość, Schadenfreude, 
potrzeba znaczenia itp 26. Jej immanentny składnik stanowi sensacyjny charakter 
zarówno pozyskiwanych informacji, jak i tezy o istniejącym spisku. Podobnie do 
klasycznych plotek opinie o zmowie mają posmak sensacji, a więc informacji lub 
tezy nie tylko ciekawej, ale i wzbudzającej negatywne emocje. Jako ostatni element 
tego mechanizmu należy wskazać uczestnictwo w sekrecie, które zapewnia dodat-
kowe, wysoce pożądane odczucie, które u jednych prowadzi do poczucia wyższo-
ści, u innych natomiast wzmacnia zaspokojenie ciekawości27. Warto podkreślić, iż 
plotkarstwo rozumiane jako rozpowszechnianie (dez)informacji o spiskach nie-
koniecznie prowadzi do formułowania spiskowych teorii; często obejmuje przeka-
zywanie tylko ich elementów, które nie układają się w całość wyjaśniającą dane 
zdarzenie czy zjawisko.

Chociaż do jednego z powodów występowania spiskowych interpretacji można 
zaliczyć niechęć do przyznawania się do własnych błędów i preferowanie kierowa-
nia podejrzeń w stronę innych28, wydaje się, że podmiot domniemanej konspiracji 

25 S. Clarke, op.cit., s. 171.
26 K. Th iele-Dohrmann, Psychologia plotki, Warszawa 1980, s. 166.
27 Ibidem, s. 21–22.
28 J. Tazbir, op.cit., s. 11; M. Koft a, Stereotyp spiskowy jako centralny składnik antysemityzmu, [w:] 

Stereotypy i uprzedzenia – uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. J. Tazbir, A. Jasińska-Kania 
Warszawa 2001, s. 278.
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wcale nie musi być uznawany za mającego złe zamiary godzące bezpośrednio w ludzi 
rozpowszechniających daną teorię. Sporo wiedzy na ten temat dostarcza Internet, 
zwłaszcza rozmaite komentarze do artykułów i wolne fora, w których codziennie 
powstają i są reprodukowane setki teoriospiskowych opinii. Choć wpisy powstają 
anonimowo, trudno podejrzewać, iż wszystkie one mają charakter walki politycznej 
czy innego rodzaju propagandy. Gros użytkowników poszukuje po prostu sensa-
cyjnych informacji lub opinii, uczestnicząc w dalszym ich rozpowszechnianiu29.

Do traktowania teorii spiskowych jako uzasadnionych przyczynia się także myśle-
nie zdroworozsądkowe. Jego istota jest dość trudna do określenia – opiera się na 
rozmaitego pochodzenia poglądach i sposobach rozumowania, eklektycznie łączą-
cych elementy nauki i religii, a także uprzedzenia, ludowe tradycje itp. Niespójne 
w swej istocie myślenie potoczne z pewnością stanowi odpowiedź na problemy 
poznawcze, które wynikają ze złożonej natury rzeczywistości30. Działa tu zasada: 
„Lepsza byle jaka koncepcja niż niewiedza”31. Zasady myślenia zdroworozsądkowego 
częściowo pokrywają się z myśleniem spiskowym32 – dotyczy to przede wszystkim 
założenia celowości ludzkich działań. Przykładowo: światowy kryzys gospodarczy, 
zapoczątkowany w 2008 roku, co prawda został przekonująco wyjaśniony przez 
niektórych ekonomistów, jednak w odbiorze powszechnym zjawisko postrzega się 
jako skomplikowane i na dodatek negatywne – stąd pokusa prostych odpowiedzi 
upatrujących przyczyn zjawiska w winie bankierów. O krok dalej idzie teoria spi-
skowa, która zakłada, że kryzys wynika ze zmowy, która pozwoliła im uzyskać kro-
ciowe zyski kosztem zubożenia większości mieszkańców naszej planety.

Do jednego z głównych warunków spiskowych interpretacji rzeczywistości 
należy zaliczyć przekonania, które przybierają formę silnych stereotypów negatyw-
nych, a więc odpowiednio nacechowanych emocjonalnie. Stereotyp taki, jak 
twierdzą badacze: „jest całkowicie sprzeczny z faktami lub częściowo odpowiada 
prawdzie, lecz zawsze jawi się jako w pełni prawdziwy”33. Te dwie cechy: negatywny 
charakter obiektu oraz przekonanie o prawdziwości, czynią z niego pierwszy krok 
na drodze do całkowitego (kategorycznego) przyjęcia teorii spiskowej. Z kolei 
teorie spiskowe przypisywane systematycznie jednemu obiektowi same stają się 

29 S. Neudecker, Wszyscy czegoś od nas chcą, „Forum”, 20.06.2010, nr 24.
30 T. Hołówka, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa 1986, s. 136–140.
31 Ibidem, s. 187.
32 Ibidem, s. 144–150.
33 J. Berting, C. Villain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach między-

narodowych: podejście interdyscyplinarne, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995, 
s. 15.
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stereotypem spiskowym34. W kategorii tej występuje postrzeganie wręcz każdego 
działania danej grupy jako spiskowego. W ramach takiego stereotypu występuje 
tzw. „przyczynowość diaboliczna”, w której zakłada się, iż obiekt (grupa obca) 
zajmuje się szerzeniem zła, działa w sposób całościowy i spójny, jej „centrum 
dowodzenia” znajduje się w odległym, tajemniczym i trudno dostępnym miejscu 
(analogie do piekła), a także, co oczywiste, obiekt działa w sposób sekretny35.

Trudno ustalić bezdyskusyjnie, w jaki sposób teoria spiskowa przekształca się 
w wiarę spiskową; niewątpliwie takie zjawisko istnieje. Z pewnością sprzyja mu 
długotrwała polaryzacja stanowisk w wyniku poczucia zagrożenia. Trudno się 
dziwić, gdy Palestyńczycy żyjący w ciągłym strachu przed izraelskim atakiem, po 
latach doszukują się wszelkiego zła w działaniach Izraela. Podobnie rzecz się ma 
z czarną mniejszością w USA, bardzo podatną na spiskowe interpretacje36. Dużo 
trudniej jednak wyjaśnić przyjęcie spiskowej quasi-religii37 przez ludzi, którzy żyją 
w relatywnym spokoju i dostatku w USA lub rozwiniętej części Europy. Eksplana-
cja musi obejmować specyfi czny stan ich psychiki38, współgrający ze społecznym 
uwarunkowaniem braku równoprawnych kontaktów z instytucjami oraz elitami39. 
W tym miejscu analizy warto przede wszystkim przedstawić istotę „wyznania” 
konspiracjonistycznego. Quasi-religijna forma teorii spiskowej polega zatem na 
obsesyjnym przyjęciu danej interpretacji jako stuprocentowo pewnej, prawdziwej, 
a także istotnej dla wierzącego. Osoba taka odrzuca fakty i argumenty przeczące 
swojej wierze, uznając je za „sfabrykowane”, „zmanipulowane” itp. Do tego szer-
muje pojęciem „prawdy”40. Analogicznie do wyznawcy religii, wierzący w zmowę 
może przyjąć dwie różne postawy: pasywną, defensywną (spiskowcy są postrzegani 
jako groźni, lepiej ukryć swoje przekonanie o nich, ale w pewnym sensie pielęgno-
wać je w sobie, np. poszukiwać kolejnych informacji potwierdzających istnienie 
spisku) lub aktywną, ofensywną (ponieważ „prawda” o zmowie jest bardzo ważna, 
należy ją odważnie rozgłaszać wszem i wobec, nawet pomimo wyimaginowanego 
ryzyka). Dodatkowym elementem, na który zwraca uwagę Daniel Pipes, jest aspekt 

34 M. Koft a, op.cit., s. 274–294.
35 Ibidem, s. 277.
36 D. Pipes, op.cit., s. 16–20.
37 Określenie to oznacza, że występują tu cechy typowe dla religii (wiara oraz mitologizacja), 

innych z kolei brakuje (ceremoniał), przy czym należy pamiętać, iż samo pojęcie religii jest trudne 
do zdefi niowania. A. McGrath, Nauka i religia, Kraków 2009, s. 44–47.

38 L. Zdybel, op.cit., s. 428–429.
39 T. Goertzel, Conspiracy theories in science, http://www.nature.com/embor/journal/v11/n7/full/

embor201084.html, odczyt z dn. 1.08.2010.
40 Np. Th e 911 Truth Movement, http://www.911truth.org.
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objawienia. Obrazują go wypowiedzi wyznawców teorii spiskowych: „Widzisz 
rzeczy w nowy sposób” lub: „Ta broszura odmieniła moje życie”41. Ciekawą hipo-
tezą, wartą dalszych badań, jest możliwa korelacja między laicyzacją życia a wzro-
stem popularności spiskowych interpretacji (chociaż wysoki poziom zarówno 
religijności, jak i konspiracjonizmu na Bliskim Wschodzie jej nie potwierdza).

Badacze podkreślają, iż głównym celem wyimaginowanych spiskowców jest 
władza (kontrola)42. Konsekwentnie powinno się dokonywać wyjaśnienia popular-
ności teorii spiskowych przez pryzmat dominacji. Każda próba zwiększenia władzy 
nad kimś, pozbawiona wystarczającej legitymizacji, prowadzić będzie do oporu. 
Obecna „władza” zjawisk (globalizacji, instytucjonalizacji życia wewnątrzpaństwo-
wego i międzynarodowego, neoliberalnego kapitalizmu) i idąca za nimi propaganda 
rodzi opór, który może znaleźć wyraz w rozpowszechnianiu spiskowych interpreta-
cji na analogicznej zasadzie jak plotek, lub też przyjmowaniu ich jako wiary w przy-
padku osób obsesyjnie traktujących omawianą „władzę”. Teorie spiskowe powinno 
się także rozpatrywać poprzez schemat swój–obcy; wiarygodność reprezentantów 
grupy „swoich” jest przez wielu ludzi bezrefl eksyjnie uznawana za wysoką, podczas 
gdy przynależność do „obcych” traktuje się jako dyskwalifi kującą. W tym zjawisku 
istotną rolę „nakręcającą” spiskowe myślenie mogą pełnić manipulatorzy43 – politycy, 
publicyści, ale także z pozoru bezinteresowni internauci. Schemat swój–obcy pozwala 
odczytać, jak znaczna część społeczeństw nie identyfi kuje się z instytucjami życia 
publicznego, co prowadzi do braku zaufania do nich. Analogicznie funkcjonuje 
uniwersalna skłonność do przypisywania spisków mniejszościom.

Inny aspekt stanowi współczesna kultura popularna, zwłaszcza fi lm. Twórcy 
szeroko rozumianego kina akcji przyczyniają się do wtórnej popularyzacji teorii 
spiskowych poprzez następujące działania: po pierwsze, przedstawianie spisków 
jako normalnej działalności – jest to popularny wątek fi lmowy, a dodatkowo 
upewnia się widza o zasadności niektórych z nich w historii (szczególnie morder-
stwa prezydenta Kennedy’ego44); po drugie, ukazywanie słabości instytucji publicz-
nych – ratowaniem świata zajmują się wybitne jednostki, często na tle ogólnej 

41 Ibidem, s. 42.
42 M. Fenster, op.cit., s. xiv; D. Pipes, s. 64–65. Chociaż Pipes dodaje: „Bogactwo i seksualne za-

spokojenie zazwyczaj uznawane są za najważniejsze korzyści wynikające z władzy.” Ibidem, s. 64. 
Mimo wszystko wydaje się, że wiele „plotkarskich” teorii spiskowych zakłada raczej zyski materialne 
jako cel sam w sobie, o czym świadczy przykład popularnego ujęcia zamachów na WTC i Pentagon 
jako dzieła władz USA, które dzięki temu chciały przejąć zasoby ropy naft owej w Iraku.

43 M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 1999, s. 71–74, 133–134.
44 M. Fenster, op.cit., s. 105–106.
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miernoty, głupoty, a niekiedy złej woli policji, służb specjalnych i oczywiście władz; 
po trzecie, pozorne uprawdopodobnienie rozmaitych zawiłości działań – np. fi l-
mowi terroryści i przestępcy potrafi ą manipulować wszystkimi dookoła, mają wiele 
dodatkowych wariantów akcji, zmieniają miejsca ataku, sposoby ucieczki itp. 
Celem fi lmowców jest oczywiście sama akcja, jednak wydaje się, że przyczynia się 
to do upowszechnienia przekonania o możliwej realizacji zawiłych planów.

Wśród przyczyn popularności teorii spiskowych należy zwrócić uwagę również 
na współczesny chaos informacyjny. Obejmuje on przede wszystkim codzienne 
przekazy medialne, ale także galopujący rozwój stanu wiedzy naukowej. Mamy 
niewielką możliwość weryfi kacji większości informacji. Naturalną i dość racjonalną 
reakcję stanowi sceptycyzm, a z drugiej strony chęć uporządkowania rzeczywisto-
ści. Mając ograniczony dostęp do wiedzy, trudno jest daną teorię z góry wykluczyć. 
Jeden z autorów dokonał nawet swoistego „ratingu” prawdopodobieństwa wybra-
nych teorii spiskowych, gdzie za całkowicie niemożliwe uznał twierdzenie o ostrze-
żeniu Żydów przez Mossad tuż przed zamachem na WTC, a za prawdopodobne 
w 70% spreparowanie przez otoczenie Władimira Putina zamachów terrorystycz-
nych w Rosji w 1999 roku45. Wydaje się, że jest to odpowiedni sposób reakcji na 
skomplikowaną, trudną do wyjaśnienia rzeczywistość, w której z jednej strony 
mamy nadmiar bezużytecznych informacji, a z drugiej uzasadnione podejrzenie, 
że część faktów została przed opinią publiczną ukryta. Dodatkowy problem stanowi 
oczywiście selekcja użytecznych i bezużytecznych informacji – niestety co do ich 
znaczenia też nie można mieć pewności. Współczesny chaos informacyjny z całą 
pewnością przyczynia się do uznawania przez większość społeczeństwa teorii 
spiskowych za prawdopodobne lub co najmniej niewykluczone. Teza ta znajduje 
potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej ankiety.

Powyższe wywody nie negują ciągle aktualnej korelacji pomiędzy umysłowością 
o skłonnościach obsesyjnych czy paranoidalnych a predyspozycją do wyznawania 
wiary w spiski. Tego rodzaju mentalność charakteryzuje się dużym stopniem 
spójności w postrzeganiu rzeczywistości w ramach tzw. subiektywnej racjonalno-
ści, która dla osoby o wyżej wymienionych skłonnościach jawi się jako logiczne 
myślenie. Wśród osób o podobnej mentalności występują zwłaszcza zwolennicy 
totalitarnych i autorytarnych ideologii, które na ogół jasno wskazują kto jest 
wrogiem, a kto wybawicielem mogącym poprzez uzyskanie władzy zastosować 
cudowne recepty na ludzkie szczęście. Tu jednak należy podkreślić, że wyniki 

45 J. Hari, Conspiracy Th eories: A Guide, „New Statesman” 2002, vol. 131, http://www.newstate-
sman.com/200212160014, odczyt z dn. 17.07.2010.
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ankiety wskazują na względnie dużą liczbę studentów uniwersytetu, którzy nie 
negują (nie wykluczają) zasadności teorii spiskowej „9/11”. Świadczy to oczywiście 
o tym, że we współczesnym społeczeństwie demokratycznym wysoki poziom 
formalnej edukacji humanistycznej nie idzie w parze z umiejętnością krytycznego 
i analitycznego myślenia. Jednak liczba osób o umysłowości z tendencjami para-
noidalnymi wśród badanych z pewnością jest niewielka, a zatem wyjaśnienie 
relatywnej popularności teorii spiskowych należy wiązać głównie z myśleniem 
zdroworozsądkowym w kontekście współczesnego chaosu informacyjnego. 

POLEMIKA Z TEORIAMI SPISKOWYMI

Wypada zacząć od konstatacji, iż polemika z osobą, która traktuje daną interpre-
tację konspiracjonistyczną jak świętość, jest zupełnie bezcelowa. Jedynym efektem 
może być uznanie przez nią, że uczestnik dyskusji został „zmanipulowany” tudzież, 
że sam jest propagatorem spisku. Wydaje się, że należy jednak polemizować i kryty-
kować same teorie spiskowe z kilku powodów – przede wszystkim z naukowego 
obowiązku poszukiwania prawdy i popularyzowania wiedzy, ale też w celu dania 
społeczeństwu możliwości konfrontowania spiskowych interpretacji z naukową 
krytyką. Nie powinno się ulegać pokusie uznawania tych teorii za niewarte dyskusji46. 
Za szczególnie istotną należy uznać polemikę z teoriami spiskowymi, które zawierają 
pozory teorii naukowych, czyli są poparte źródłami oraz logiczną argumentacją.

Oto główne argumenty przeciwko konspiracjonizmowi:
1)  Zbyt szerokie wyjaśnienie, które odnosi się zarówno do danych potwierdza-

jących teorie spiskowe, jak i do przeczących im (!) – są to jedyne teorie, które 
traktują fakty przeciwko nim jako potwierdzające ich zasadność47.

2)  Pomija zasady uprawdopodobnienia spisku (wielkość grupy, jej transparent-
ność i relacje z otoczeniem), innymi słowy ignoruje mechanizmy redukujące 
skuteczność konspiracji: wolność mediów, podział władz, kadencyjność, 
konkurencyjność instytucji i moralność osób w nich zatrudnionych. W prak-
tyce oznacza to, że w zmowę musiałoby być zaangażowanych nierzadko wiele 
instytucji zatrudniających tysiące różnych osób48.

46 Z drugiej strony trudno się spodziewać, aby naukowcy dokonywali krytyki każdej spiskowej 
fantasmagorii, która pojawi się w Internecie.

47 B.L. Keeley, op.cit., s. 119–120.
48 Ibidem, s. 121–122; D. Pipes, op.cit., s. 60–61.
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3)  Zakłada możliwość realizacji wieloletnich (w skrajnych wersjach kilkusetlet-
nich) konspiracyjnych planów w zmiennej, współzależnej i trudno przewidy-
walnej rzeczywistości, ignorując istnienie tzw. konsekwencji niezamierzo-
nych49; porównanie jawnych, możliwych do zbadania planów z rzeczywistością 
(plany wojenne, gospodarcze) daje obraz tych trudności.

Polemika z najpopularniejszą interpretacją spiskową na temat wydarzeń 
z 11 września 2001 roku powinna zaczynać się od analizowania wersji ofi cjalnej50, 
według której zamachy zorganizowała organizacja terrorystyczna Osamy bin 
Ladena. Główne argumenty można pogrupować w sposób następujący:

1)  Podmiot kierujący: Al-Kaida dobrowolnie przyznała się do zorganizowania 
tych zamachów; Osama bin Laden i inni radykalni przywódcy ruchu funda-
mentalistów islamskich zapowiadali ataki na USA i ich zaplecze51, uznając je 
za swój główny cel; wcześniej skutecznie zorganizowali inne zamachy na 
obiekty amerykańskie w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

2)  Podmiot bezpośredni: zamachowcy-samobójcy, którzy stanowią broń stosowaną 
wyłącznie przez ekstremalnie zideologizowane i zdesperowane grupy lub nie-
kiedy jednostki, które nie mają możliwości użycia innych, skutecznych środków 
walki, a ich członkowie oceniają swój czyn poprzez pryzmat moralnej wyższo-
ści52; od lat 80. to częsty środek walki skrajnych fundamentalistów islamskich53. 
Teza, że mogli oni działać w cudzym interesie, jest niewiarygodna.

3)  Sposób ataku: Uderzenie samolotami w wieże WTC zostało dokładnie sfi l-
mowane, a moment zawalenia się był transmitowany – można ocenić, że to 
najlepiej udokumentowany zamach terrorystyczny. Dlaczego zwolennicy 
teorii spiskowych nie fascynują się przeprowadzonymi w Azji i Afryce ata-
kami, które nie zostały sfi lmowane?

49 K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. II: Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks 
i następstwa, Warszawa 1993, s. 104–105.

50 Przykład mniej analitycznej, ale dość celnej polemiki z teoriami spiskowymi, dostępny w arty-
kule: J. Keating, J. Downie, Th e World’s Most Persistent Conspiracy Th eories, „Foreign Policy” 2009,  
http://ww.foreignpolicy.com/articles/2009/09/10/the_worlds_most_popular_conspiracy_theories 
?page=0,0, odczyt z dn. 24.07.2010.

51 Wśród kilku odezw i wywiadów najdobitniej ukazuje to następująca wypowiedź: „Zabijanie 
Amerykanów i ich sojuszników, ludność cywilną i wojskowych, to obowiązek każdego muzułmanina. 
Należy tak czynić w każdym kraju, wszędzie gdzie to tylko możliwe.” Święta Wojna przeciw Żydom 
i krzyżowcom. Oświadczenie Światowego Frontu Islamskiego, [w:] Y. Alexander, M.S. Swetnam, Siewcy 
śmierci. Osama bin Laden i inni szefowie Al-Qaidy, Warszawa 2001, s. 108.

52 M. Bloom, Dying to Kill: Th e Allure of Suicide Terror, New York 2005, s. 1, 76–77.
53 D. Gambetta, Can We Make Sense of Suicide Missions?, [w:] Making Sense of Suicide Missions, 

red. idem, New York 2005, s. 288, 290.
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4)  Inne aspekty ataku (uprowadzenie samolotów, pożar i zawalenie się wież, 
atak na Pentagon) nie mogą zostać uzasadnione przez politologa inaczej niż 
poprzez zaufanie do instytucji eksperckich, jak Narodowy Instytut Standar-
dów i Technologii, który potwierdził, że upadek trzech wież i części budynku 
Pentagonu wynikał z pożarów wywołanych uderzeniami samolotów54. Eks-
perci kontestujący wersję ofi cjalną są w mniejszości55. 

Drugi sposób polemiki polega na falsyfi kacji teorii spiskowej:
1)  Interes rządu amerykańskiego w postaci zwiększenia władzy, możliwości 

zaatakowania Iraku itp. – wszystkie te dywagacje odbywają się w obrębie 
upowszechnionej, a więc też ograniczonej wiedzy. Zwolennicy teorii na ogół 
nie wiedzą (lub zapominają), że bezpośrednio po zamachach doprowadzono 
do akcesji Chin do WTO oraz spłatę części zadłużenia amerykańskiego 
wobec ONZ, co mogłoby ich naprowadzić na odmienne (choć nie mniej 
kuriozalne) wnioski na temat „interesu” sprawców.

2)  Z kolei inny argument mówi, iż zamach „nie leżał w interesie muzułmanów”, 
ponieważ nie odnieśli oni zysków materialnych, a na dodatek Amerykanie 
dokonali ataku i rozpoczęli długotrwałą okupację Afganistanu, a następnie 
Iraku – temu można z kolei przeciwstawić wiedzę z zakresu teorii konfl iktów, 
która przypomina o celach niematerialnych, jak: chęć odwetu lub integracji 
władzy wokół wspólnego wroga.

3)  Sam pomysł spisku władz amerykańskich może brzmieć względnie wiarygod-
nie, jednak w sprawę ataku na Pentagon zaangażowani byli pracownicy kontroli 
lotów, strażacy, policjanci, FBI (agenci i pracownicy laboratoriów), inżyniero-
wie badający stan budynku, naoczni świadkowie, przedstawiciele rodzin ofi ar 
– czyżby wszyscy oni także uczestniczyli w spisku? Ten tok rozumowania 
można kontynuować, zastanawiając się nad zamachami na WTC i mediami, 
które relacjonowały wydarzenia. Lista spiskowców obejmowałaby zatem 
dziesiątki tysięcy osób, co zbliża wiarygodność tej teorii do zera.

Nie wyczerpuje to w żadnym razie listy kontrargumentów. Istnieje wiele szcze-
gółowych wątków spiskowych w tej sprawie. Jednym z nich jest brak wyraźnego 
zdjęcia samolotu, który uderzył w Pentagon. Jednakże nawet mimo doskonałego 
sfi lmowania ataków na WTC, zwolennicy spiskowych interpretacji nie dają się 

54 Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers, National Institute of Standards 
and Technology, NIST NCSTAR 1, September 2005; Final Report on the Collapse of World Trade Center 
Building 7, National Institute of Standards and Technology, NIST NCSTAR 1A, November 2008; Th e 
Pentagon Building Performance Report, American Society of Civil Engineers, January 2003.

55 S. Clarke, op.cit., s. 172–173.
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przekonać, o czym świadczy teoria „kontrolowanego zawalenia”56. Jest zatem 
pewne, że i dokładne sfi lmowanie ataku na Pentagon nie przeszkodziłoby w for-
mułowaniu na ten temat kolejnych porywających teoryjek.

UWAGI KOŃCOWE

W artykule nie uwzględniono innych, istotnych dla politologii zagadnień. Warty 
zbadania byłby stopień wykorzystania teorii spiskowych przez najnowocześniejsze 
instrumenty propagandy oraz społeczny zasięg „plotkarskiego”, potocznego i quasi-
religijnego mechanizmu myślenia o spiskach. Oczywiście należy zdawać sobie 
sprawę z obiektywnych trudności. Badanie poglądów zwolenników teorii spisko-
wych jest niezwykle trudne, ponieważ mogą oni podejrzewać badających o uczest-
nictwo w spisku z uwagi na wspomniany antyelitaryzm i ogólną nieufność. Sytuację 
obrazuje satyryczny obrazek Andrzeja Mleczki, na którym przedstawiono ankietera 
oraz respondenta udzielającego takiej oto odpowiedzi: „Chce pan wiedzieć, co mi 
się nie podoba? Pan mi się nie podoba!”57

SUMMARY

THIS STUDY REFERS to the issue of conspiracy theories, very popular within the up-to-date 
society, seldom raised by scientists. Th e main purpose of the author has been, fi rstly, to 
present a research of university students’ opinions about the terrorist attacks on New York 
and Washington in 2001, and secondly, to apply contemporary explanations. Th e fi rst 
section of the article contains introductory issues, especially the notion of ‘conspiracy 
theory’ and a scheme of conspiracy thinking. Th e middle part presents outcomes of the 
carried out research. Aft erwards a theoretical explanation of modern conspiracy interpre-
tations has been undertaken. Much attention has been paid to modern factors shaping 
present world-view. Th e fi nal sections consist of criticism of conspiracy theories and 
a polemic with the popular 9/11 interpretation.

56 Falsyfi kacja tej teorii obejmuje m.in. wątki: materiałów wybuchowych, które musiałyby prze-
trwać pożar; koordynacji przez ośrodek spiskowy ataków samolotów i eksplozji; a także braku ko-
lejnych widocznych ataków tej tajemniczej i potężnej organizacji. Ibidem, s. 173–174.

57 „Polityka”, 10.07.2010, nr 28.
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WSZECHOBECNOŚĆ TERMINU SPOŁECZEŃSTWO obywatelskie jest dziś czymś 
więcej niż tylko koniunkturą. Jego wprowadzenie i zastosowanie trafi ło na takie 
otoczenie intelektualne, które rozwinęło duże zapotrzebowanie na wzorce defi ni-
cyjne dotyczące procesów rozwojowych społeczeństwa, procesy formowania 
i kształtowania się konfl iktów społecznych, ale także odwagę w stawianiu istotnych 
pytań badawczych.

Po załamaniu się bloku wschodniego i zakończeniu realnie istniejącego lub 
w ogóle socjalizmu przekonanie o końcu ostatecznym wieku ideologii było proce-
sem otrzeźwienia i upewnienia się o utracie utartych i stabilnych orientacji. 
Związane z tym nowe spojrzenie na rzeczywiste problemy rozwoju społecznego 
zostało usytuowane w sposób wymuszony w wymiarze transnarodowym, co 
spowodowało postawienie wyraźnie odmiennych roszczeń wobec nauk społecz-
nych na rzecz relatywnie jasnego i praktycznego profi lu defi niowania i zastosowa-
nia tychże badań. Kwestia możliwości wykorzystania zdobyczy nauk humanistycz-
nych dla celów społecznych i politycznych jest nadal z różną intensywnością 
stawiana. Jest oczywistym, że nie jest to powiązane ze społecznymi sytuacjami 
konfl iktowymi, względnie wyobrażeniami o konieczności czy możliwości stero-
wania i wpływania na procesy społeczne.

Zbliżanie się do historii w celu jej opisania i przedstawiania to próby podejmo-
wane przez historyków, pozwalające na odnalezienie nadających się do tego 
przedmiotów i obszarów, które jasno wyjaśniają proces kształtowania i rozwoju 
bytu. U podstaw tego leży świadomość, że ujęcie historii samo w sobie w formie 
historii totalnej (histoire totale) jest niemożliwe. Nawet podział nauk historycznych 
na pojedyncze dyscypliny i uzyskana w ten sposób swoboda poruszania się nie 
mogły zadowolić i pozostawiały u konsumenta wiele kwestii i życzeń otwartymi. 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 
JAKO METODA I PODEJŚCIE 

W BADANIACH SPOŁECZNYCH

Ralph Schattkowsky



55Społeczeństwo obywatelskie  jako metoda i podejście  w badaniach społecznych

Wyjście z tego pata wydaje się znajdować w historii społecznej. Nie tylko dlatego, 
że społeczeństwo jako dominująca forma organizacyjna egzystencji ludzkiej daje 
najwięcej informacji i została już od dawna zaakceptowana jako prawdziwa alter-
natywa dla historii wydarzeniowej. Także dlatego, gdyż społeczeństwo wymaga 
podejścia interdyscyplinarnego i jest centralnym przedmiotem badań nie tylko 
nauk historycznych, ale także socjologii, antropologii, politologii, kulturoznawstwa 
i innych dyscyplin. Nawet sama funkcjonalność zjawiska społeczeństwa wydaje się 
być niezgłębionym polem badań nauk społecznych, istotnie obciążona zmaganiami 
teoretycznymi i zagorzale dyskusyjna.

Pojawiają się tu dwa aspekty, które jako wieczny temat zawsze są na bieżąco 
i zgłaszają swoją aktualność w kilku punktach kluczowych. Jest to podejście inter-
dyscyplinarne w sensie kompleksowych badań na gruncie nauk społecznych 
i ściśle z tym powiązana koncentracja na społeczeństwie. Trend ten jest przekazy-
wany poprzez pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w jego najróżniejszych for-
mach występowania. Społeczeństwo obywatelskie stało się kluczowym tematem 
dyskursu intelektualnego i wysuwa ponownie elementarne pytania, których długo 
brakowało. Jest też dlatego tak interesujące, gdyż umożliwia ono historykom, 
politologom i socjologom porównywalnie intensywne dojście i jego także doświad-
cza. Pozostaje ono jednak także pod wpływem cezur w wydarzeniach społecznych 
jako wzorzec wyjaśniający i imperatyw funkcjonalny preferowany przez politykę 
i media, na bazie którego równocześnie jako teście praktycznym może się rozwijać 
dialog pomiędzy nauką i polityką.

1. O WYOBRAŻENIACH

1.1. Oczekiwania

Oczekiwania wobec społeczeństwa obywatelskiego są bardzo duże. Chodzi 
przy tym ni mniej ni więcej, jak tylko o poszukiwanie i określenie adekwatnych 
form egzystencji nowoczesnego społeczeństwa, które odpowiadają tak jego 
charakterowi emancypacyjnemu, jak i jego dynamice i ukierunkowane są na 
współdecydowanie indywidualne, które konstytuuje się trwale i bezpiecznie jako 
przeciwwaga wobec władzy państwa, a równocześnie jako społeczna asekuracja. 
Tylko te czynniki nacechowują społeczeństwo obywatelskie jako logiczną 
i konieczną debatę, która wyrasta z przełomowych momentów wieku ekstremi-
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zmów1. Tendencja do wykorzystywania społeczeństwa obywatelskiego jako 
uniwersalnego instrumentu do badań społecznych przemawia bez wątpienia za 
obszernymi staraniami, aby dążyć do pewnej jednoznaczności analizy historycz-
nej i społecznych wyników badań o istocie nowoczesnego społeczeństwa, które 
przypisało kontynentowi europejskiemu rolę kluczową w historii świata i jest 
ponadto w stanie wskazywać perspektywy polityczne i socjalne. Poprzez użycie 
„politycznego pojęcia sygnału” powinno się oddzielić nie tylko społeczeństwa 
„złe” od „dobrych”2, lecz także dostarczyć wyjaśnień, co do relacji pomiędzy 
masami a władzą, państwem a społeczeństwem oraz jednostką a grupą, które 
pozwalają identyfi kować rolę jednostek w procesie społecznym, ich wzorce 
zachowań: motywacje i postrzeganie3. Indywiduum zostanie w ten sposób 
odkryte faktycznie na nowo jako siła napędowa historii i sprawdzone w swoich 
działaniach komunikacyjnych odnośnie cnót i wartości zasadniczych ludzkiego 
współżycia. W poszukiwaniu idei określającej, osadzonej na funkcjonalności 
społecznej, jest krytycznie badany w swojej genezie zachodni kanon wartości, 
takich jak demokracja, wolność i także obywatelskość, które cechuje społeczeń-
stwo i oddziela jej od państwa i sprawowanie władzy, także w sensie zorientowa-
nej na przyszłość oferty4. Termin społeczeństwo obywatelskie służy tym samym 
podwójnemu celowi: „Pomaga zrozumieć nam, jak właściwie funkcjonuje okre-
ślone społeczeństwo i czym różni się od alternatywnych wobec niego form. 
Jednocześnie pojęcie to ułatwia nam zrozumienie naszych społecznych norm, 
naszych wartości i powodów, dlaczego one nam przysługują”5.

W nauce i publicystyce napotykamy na społeczeństwo obywatelskie zasadniczo 
w trzech wymiarach: w analizie historycznej jako model do opisu poziomu rozwoju 
społecznego wraz z określeniem rozmiarów zaangażowania politycznego i uspo-

1 D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, 
Wrocław 2004; S.N. Eisenstadt, Civil Society in Public Spheres in an Comparative Perspective, 
Warszawa 2006; P. Broda-Wysocki, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2003, 
s. 15 i n.

2 F. Adloff , Zivilgesellschaft . Th eorie und politische Praxis, Frankfurt–New York 2005, s. 7.
3 W. Bokajło, Społeczeństwo obywatelskie. Sfera publiczna jako problem teorii demokracji, [w:] 

Społeczeństwo obywatelskie, red. W. Bokajła, K. Dziubka, Wrocław 2001, s. 17–83.
4 D. Pietrzyk-Reeves, op.cit., s. 119 i n.; A. Klein, Der Diskurs der Zivilgesellschaft . Politische 

Kontexte und demokratietheoretische Bezüge der neueren Begriff sverwendung, Opladen 2001, s. 278 
i n., szczególnie w odniesieniu do Herfrieda Münklera; M. Hettling, „Bürgerlichkeit” und Zivilgesell-
schaft . Die Aktualität einer Tradition, [w:] Zivilgesellschaft  als Geschichte. Studien zum 19. und 20. 
Jahrhundert, R. Jessen i in., Wiesbaden 2004, s. 64–63.

5 E. Gellner, Bedingungen der Freiheit. Die Zivilgesellschaft  und ihre Rivalen, Stuttgart 1995, 
s. 222.
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łecznienia; jako współczesny stan społeczeństwa w sensie krytycznej samorefl eksji 
pełnoletnich obywateli jako korelatu państwa i wreszcie jako utopia i eschatolo-
giczny cel rozwoju społecznego obywateli jako alternatywy wobec państwa, tudzież 
rezultat indywidualnej dojrzałości, jak i świadomych, rozsądnych procesów spo-
łecznych formowania się6. Te formy nie egzystują przy tym ani w pewnej ustalonej 
kolejności, ani w związku przyczynowo-skutkowym i przenikają się mocno nawza-
jem. Są one produktem pewnego ogólnego przesunięcia znaczenia terminu „od 
samoopisu określonych klas aktorów wewnątrz społeczeństwa w kierunku ideału 
społecznego porządku jako całości”7.

Jak wysoka jest ocena terminu społeczeństwo obywatelskie, pokazuje się poza 
interdyscyplinarnością dostępu, także w spektrum metodycznym, które sięga do 
przyrodniczych systemów porządkujących samoorganizację i wysokiej abstrakcji 
przemyśleń opartej o systemy teoretyczne. Ponadto ocena ta ukazuje swoją złożo-
ność w głębi pochodzenia samego terminu. Praformy społeczeństwa obywatelskiego 
upatruje się w greckich polis i ideale arystotelesowskim societas civilis oraz w moż-
liwościach swobodnego rozwoju indywidualności w realizacji tzw. „dobrego życia” 
na rzecz ogółu8. W okresie oświecenia termin ten otrzymał swoje nowoczesne 
nacechowanie i rozwinął się w kierunku podstawowego terminu związanego 
z walką przeciwko feudalizmowi9, aby w końcu znaleźć u Hegla całkowite odcięcie 
od państwa, a u Marksa z jego terminem „burżuazji” otrzymać nutę walki klaso-
wej10. Wreszcie to właśnie Antonio Gramsci jest projektantem właściwego nowo-

6 S. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 1999, s. 16 i n.
7 D. Gosewinkel, D. Rucht, „History meets sociology”. Zivilgesellschaft  als Prozess, [w:] Zivilgesell-

schaft – national und transnational, red. D. Gosewinkel i in., Berlin 2004, s. 29–60; 
H.-J. Lauth, Zivilgesellschaft  als Konzept und die Suche nach ihren Akteuren, [w:] Die Praxis der Zi-
vilgesellschaft . Akteure, Handeln und Strukturen im internationalen Vergleich, red. A. Bauerkämpfer, 
Frankfurt/M–New York 2003, s. 31–54.

8 J. Przedańska, Społeczeństwo obywatelskie jako idea fi lozofi czna, [w:] Prawna działalność instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Wrocław 2009, s. 13–31; K. Dziubka, Teoria 
demokratycznej obywatelskości – zarys problemu, [w:] Społeczeństwo obywatelskie, red. W. Bokajło, 
K. Dziubka, Wrocław 2001, s. 85–128.; D. Pietrzyk-Reeves, op.cit., s. 17 i n.; M. Walzer, Was heißt 
zivile Gesellschaft ?, [w:] Bürgergesellschaft , Recht und Demokratie, red. B. van den Brink, W. van 
Reijen, Frankfurt/M 1995, s. 45 i n.; F. Adloff , Zivilgesellschaft . Th eorie und gesellschaft liche Praxis, 
Frankfurt–New York 2005, s. 17; J. Schmidt, Bürgerschaft liches Engagement von der Antike bis zur 
Gegenwart. Texte und Kommentare, Hamburg 2007.

9 A. Furgeson, Versuch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft , oprac. Z. Batsch, H. Me-
dick, Frankfurt/M 1986.

10 J. Kocka, Zivilgesellschaft  als historisches Problem und Versprechen, [w:] Europäische Zivilgesell-
schaft en in Ost und West. Begriff , Geschichte, Chancen, red. M. Hildermeier i in., s. 13 i n.; idem, Zi-
vilgesellschaft  in historischer Perspektive, „Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen” 2003, 16, 
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czesnego pojęcia społeczeństwa obywatelskiego i doprowadzenia go do nowocze-
snej klasyki, w której definiuje go jak demokratyczną zasadę organizacji 
nowoczesnego państwa11. U podstaw tego wywodu leżą niekoniecznie twierdzenia 
lecz zapytania, które wywodzą się ze stwierdzenia Georga Simmela: „Jak możliwe 
jest społeczeństwo obywatelskie?”12. Pomimo zamazanego obrazu społeczeństwa 
obywatelskiego pojawia się tendencja powrotu do wcześniejszych wartości zasad-
niczych, jak troska o wspólnotę, zadania, prawa i obowiązki jednostek o ich 
samozachowanie oraz jakości moralne o pewnej ogólnej pozytywnej konotacji. Są 
one formułowane jako pojęcia kluczowe o charakterze kategorycznym i określają-
cym społeczeństwo obywatelskie w sposób zróżnicowany. 

1.2. Poglądy

Wyjątkowo dużym i zróżnicowanym oczekiwaniom wobec terminu społeczeń-
stwo obywatelskie odpowiada szerokie spektrum formułowanych poglądów 
i opinii. W celu rozwiązania tej napiętej relacji, napotykamy na starania do two-
rzenia wielopoziomowej oferty defi nicyjnej, której weryfi kacji służą zwłaszcza 
metodycznie tradycyjnie osadzone studia empiryczne. Całość zaczyna się już 
właściwie na etapie tworzenia defi nicji: społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo 
cywilne, mieszczańskie czy civil society – wszystkie one odzwierciedlają nie tylko 
treściowe zróżnicowanie opinii, lecz także są one wyrazem różnych podejść meto-
dycznych i zasadniczo różnych obszarów zastosowań, które niekoniecznie można 
przyporządkować do różnych dyscyplin naukowych. Poglądy i przekonania krążą 
przy tym wokół określenia pojęcia nowoczesnego społeczeństwa poprzez opis 
przestrzeni i aktorów w niej działających w celu ujęcia funkcjonalności społeczeń-
stwa i w sposób podporządkowany posługują się relacją pomiędzy masą i władzą 
lub konkretniej pomiędzy społeczeństwem i państwem i wyrażają czynniki legity-

Heft  2, s. 29 i n.; R. Jessen, S. Reichardt, Einleitung, [w:] Zivilgesellschaft  als Geschichte. Studien zum 
19. und 20. Jahrhundert, red. R. Jessen i in., Wiesbaden 2004, s. 7–27, uwaga 1.

11 A. Gramsci, Gefängnisheft e. Kritische Gesamtausgabe auf der Grundlage der von Valentino 
Gerratana im Auft rag des Gramsci-Instituts besorgten Edition, Deutsches Gramsci-Projekt, t. 4, z. 6 
i 7, 1992; B. Ponikowski, Dialektyka społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa politycznego w myśli 
politycznej Antonia Gramsciego, [w:] Społeczeństwo Obywatelskie, red. W. Bokajło, K. Dziubka, 
Wrocław 2001, s. 167–187; E. Górski, Rozważania o społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 2003, 
s. 15 i n.

12 G. Simmel, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaft ung. Gesamtausgabe, 
t. 2, Frankfurt/M 1992, s. 42–61.
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mizujące. Ostatni aspekt został mocno skrytykowany poprzez opozycyjne formy 
organizacji grup społecznych w krajach byłego bloku wschodniego, które przyczy-
niły się do załamania się panowania państwowego13. Zasadnicze czynniki egzystują 
jednak relatywnie niezależnie od tego, czy chodzi nam o analizę historyczną, czy 
o aktualny wynik badań społecznych albo polityczne perspektywy rozwoju spo-
łecznego. Przy tym najdalej rozwinięta jest koncepcja politologiczno-socjologiczna. 
Społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią społeczną, która umożliwia rozwój 
określonych form komunikacji społecznej. Nacechowane one są instytucjonalnie 
i treściowo poprzez zasadę dobrowolności i zobowiązanie zasadom demokratycz-
nego współdecydowania. Niepaństwowy jego charakter wydaje się być podstawową 
regułą i osiąga przez to powszechnie pozytywną konotację14. Właśnie w tym 
zestawieniu społeczeństwo obywatelskie funkcjonuje jako pewien rodzaj „niepo-
litycznej przestrzeni ochronnej” mającej na celu swobodne kształtowanie i rozwój, 
które przeciwstawia się państwu regulującemu i rozporządzającemu i reprezentuje 
sposób uspołecznienia. Podstawowym aktorem tego społeczeństwa obywatelskiego 
jest „zasadniczo upolityczniony i aktywny obywatel”, który realizuje komunikację 
społeczną między państwem i prywatnością. Ta „społeczna fi gura cywilizowanego 
obywatela” określa typ działań społecznych i charakter przestrzeni publicznej15. 
Nie dziwi przeto, że synonimem społeczeństwa cywilnego jest społeczeństwo 
obywatelskie i przekonanie o centralnej pozycji kategorii statusu obywatelskiego, 
która jest nosicielem wszelkich cnót społeczeństwa obywatelskiego16.

13 G. Ekiert, J. Kubik, Rebellious Civil Society. Popular Protest and Demokratic Consolidation in 
Poland. 1989–1993, Ann Arbor 1999.

14 O funkcjach społeczeństwa obywatelskiego por.: A. Croissant, H.J. Lauth, W. Merkel, Zivilge-
sellschaft  und Transformation: ein internationaler Vergleich, [w:] Systemwechsel 5. Zivilgesellschaft  und 
Transformation, red. W. Merkel, Opladen 2000, s. 9–49, s. 11 i n.

15 Por.: D. Pietrzyk-Reeves, op.cit., s. 249 i n.; F. Adloff , op.cit., s. 8–16; A. Demirovic, Demokratie 
und Herrschaft . Aspekte kritischer Gesellschaft stheorie, Münster 1997, s. 156 i n.; Zivile Gesellschaft . 
Entwicklung, Defi zite und Potenziale, red. K.M. Schmals, H. Heinelt, Opladen 1997, s. 9–16; „Zivil-
gesellschaft  – national und transnational”, szczególnie s. 11–26; A. Croissant, H.-J. Lauth, W. Merkel, 
Zivilgesellschaft  und Transformation: ein internationaler Vergleich, [w:] Systemwechsel 5. Zivilgesell-
schaft  und Transformation, red. W. Merkel, Opladen 2000, s. 9–49, tutaj s. 16 i n.; Civil Society. Th eory, 
History, Comparison, red. J.A. Hall, Cambridge 1995; Civil Society. History and Possibilities, red. S. Ka-
viraj, S. Khilnani, Cambridge 2001.

16 R. Dahrendorf, Über den Bürgerstatus, [w:] Bürgergesellschaft , Recht und Demokratie, red. B. van 
den Brink, W. van Reijen, Frankfurt/M 1995, s. 29–43, tutaj szczególnie s. 33; B. van den Brink, Die 
politisch-philosophische Debatte über die demokratische Bürgergesellschaft , [w:] ibidem, s. 7–26; K. von 
Beyme, Zivilgesellschaft  – Karriere und Leistung eines Modebegriff s, „Europäische Zivilgesellschaft en”, 
s. 41–55, tutaj s. 50.
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Do pozytywnie nacechowanych własności społeczeństwa obywatelskiego zalicza 
się także jakości moralne, takie jak: rozsądek, rozum i dążenie do harmonii, które 
umożliwiają egzystencję bez bazy materialnej i organizacyjnej tylko i wyłącznie na 
postawie struktur duchowych i mentalnościowych17. 

To rozumienie społeczeństwa obywatelskiego jako postawy jest osadzone 
w całościowej teorii i kończy się na cnocie i ostatecznie odpolitycznieniu. Opisuje 
też bardzo istotny aspekt obchodzenia się ze społeczeństwem obywatelskim, 
a mianowicie tkwiącą w tym podejściu wątpliwość, co do jego realnego istnienia 
i przypisanych mu możliwości oraz widzi społeczeństwo obywatelskie jako ideał 
społeczny, do którego należy dążyć, względnie, do którego można się tylko zbliżyć. 
Polityczne wyobrażenia ruchów opozycyjnych w Europie Wschodniej i Środ-
kowo-Wschodniej wzmocniły to wrażenie i tym samym istotnie wpłynęły na 
rozważania w tym zakresie18. Tutaj mniej chodzi o bardzo trafne rozróżnienie 
społeczeństwa obywatelskiego od góry według wzorca zachodniego od społeczeń-
stwa obywatelskiego od dołu według wzorca wschodniego19, lecz przede wszystkim 
o wyostrzenie samowidzenia dobrze usytuowanych państw demokratycznych 
w sensie ich krytycznego oglądu i ukierunkowania wizjonerskich wzorców ewo-
lucyjnego postępu społecznego20, jak to prominentnie przedstawił Jürgen Habermas 
w odniesieniu do przestrzeni publicznej i działań komunikacji społecznej21.

17 J. Křen, Die Tradition der tschechischen Demokratie, „Europäische Zivilgesellschaft en”, s. 179–
–202, tutaj s. 198; Verantwortung in der Zivilgesellschaft . Zur Konjunktur eines widersprüchlichen 
Prinzips, red. L. Heidbrink, A. Hirsch, Frankfurt–New York 2006, s. 13–35; J. Nida-Rümelin, Demo-
kratie als Kooperation, Frankfurt/M 1999.

18 G. Konrad, Antipolitik: mitteleuropäische Meditationen, Frankfurt/M 1985; B. Geremek, Społe-
czeństwo obywatelskie i współczesność, [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel 
Gandolfo, przyg. i przedmową opatrzył K. Michalski, Kraków 1994, s. 239; V. Havel, Th e Power of the 
Powerless. Citizens against the State in Central-Eastern Europe, red. J. Keane‘a, Armonk 1985; A. Mich-
nik, Polnischer Frieden. Aufsätze zur Konzeption des Widerstands, Berlin 1985; K. Murawski, Państwo 
i społeczeństwo obywatelskie. Wybrane problemy rozwoju demokracji w Polsce 1989–1997, Kraków 
1999, s. 55 i n.; E. Górski, Rozważania o społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 2003, s. 57 i n.

19 A. Arato, „Civil Society” gegen den Staat: Der Fall Polen 1980/81, [w:] Polen 1980–82. Gesellschaft  
gegen den Staat, red. R. Fenchel, A.-J. Pietsch, Hannover 1982, s. 47 i n.

20 U. Rödel, Die demokratische Frage, Frankfurt/M 1989, s. 62 i n.
21 J. Habermas, Th eorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt/M 1987; idem, Strukturwandel 

der Öff entlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft , Frankfurt/M 1990; 
R. Śnieżek, Społeczeństwo obywatelskie w kategoriach dualizmu System/Lebenswelt w teorii krytycznej 
Jürgena Habermasa, [w:] Społeczeństwo obywatelskie, red. W. Bokajło, K Dziubka, Wrocław 2001, 
s. 189–217.
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2. O KWESTIACH PROBLEMATYCZNYCH 
(OGLĄD KRYTYCZNY)

Zakładając uznanie terminu-społeczeństwo obywatelskie,należy zapytać w celu 
jego konceptualizacji o sprawę jego użyteczności, możliwości wykorzystania 
i charakter jego konstytutywnych elementów. Zaczyna się od obywatelskości jako 
centralnej kategorii, w której ogniskują się wszystkie przypisywane temu społe-
czeństwu pozytywy. Tutaj zagęszcza się także imperatyw harmonii społeczeństwa 
obywatelskiego, który w logicznej konsekwencji myślenia socjologicznego nadaje 
całemu projektowi charakter pewnego „motywu wyspowego” i przenosi go w przy-
szłość. Obywatelskość nie jest jednak wartością samą w sobie i prawie żadna inna 
kategoria nie jest poddana tak utartemu i sytuacyjnemu porządkowaniu22. Euro-
pejski dualizm Wschód–Zachód opisuje tę bolączkę w wystarczający sposób, 
jakkolwiek myśli się gdzieniegdzie jeszcze we wzorcach brakującej obywatelskości, 
względnie jej rozcieńczeniu w kierunku wschodnim23. Obywatelskość implikuje 
wzorce humanistyczne i konstruktywne. Pojedynczo i samodzielnie nie istnieje. 
Działający aktor, który chce być konstruktywny, musi dekonstruować, czyli być 
destruktywny i wprowadzać nieporządek w celu stworzenia nowego ładu. Symbo-
lem takiego działania jest tzw. „obywatelskie nieposłuszeństwo” jako konieczna 
cnota w celu przeforsowania wyobrażeń o społeczeństwie obywatelskim. Jeśli ten 
aspekt może być jeszcze oceniany jako usytuowanie uprawniające do egzystencji 
wobec władzy w formie państwa, dziś coraz częściej formułuje się założenie, że 
społeczeństwo obywatelskie opiera się od zarania na mechanizmie ekskluzji 
i inkluzji, których dynamika polega na zmianie form i grup, które temu procesowi 
podlegają24. To z kolei prowokuje pytanie o to, jak właściwie otwarte jest społe-
czeństwo obywatelskie i prowadzi w sposób wymuszony do odseparowania się 
wyobrażeń o całkowitym przejęciu tego terminu przez demokrację liberalną i od 
wychodzenia od społeczeństw cząstkowych. Ostatecznie można stwierdzić, że 
obywatelskość i społeczeństwo obywatelskie nie istnieją bez nierówności i konfl ik-

22 J. Bardziej, J. Gockowski, Rozmyślania o cywilizacji, Kraków 1997.
23 M.G. Müller, Die Historisierung des bürgerlichen Projekts – Europa, Osteuropa und die Kategorie 

der Rückständigkeit, „Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte” 2001, nr 29, s. 163–170.
24 K. Hagemann, Familie – Staat – Nation. Das aufk lärerische Projekt der „Bürgergesellschaft ” in 

geschlechtergeschichtlicher Perspektive, [w:] Europäische Zivilgesellschaft …, s. 57–84, tutaj s. 57. Poza 
aspektem dotyczącym płci dalsze dane także tutaj. Także badania towarzystwa stawiają aspekt roz-
działu w centrum uwagi, por. S.L. Hoff mann, Geselligkeit und Demokratie. Vereine und zivile Gesell-
schaft  im transnationalen Vergleich, Göttingen 2003.
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tów25, i że odgraniczanie wobec „innego” jest właśnie warunkiem koniecznym do 
wywiązania się z obietnicy solidarności26. 

Najdalej w tym momencie dochodzi się do punktu krytycznego, gdzie chodzi 
o zasadnicze rozumienie społeczeństwa obywatelskiego; i jest to kwestia przemocy. 
Czy nauka widzi jednak właśnie w przeważający sposób brak przemocy jako 
warunek konieczny dla egzystencji społeczeństwa obywatelskiego. Ruchy opozy-
cyjne z Europy Środkowo-Wschodniej i wydarzenia z nimi związane, które dały 
impuls do dyskusji o społeczeństwie obywatelskim, doprowadziły tu do pewnego 
„przesunięcia granic”, który to z kolei otworzył ambiwalentny obszar, „w którym 
protest i przemoc stały się nie tylko częścią, ale warunkiem egzystencji społeczeń-
stwa obywatelskiego”27, w którym na nowo odżył termin „nieposłuszeństwa oby-
watelskiego”. Chodzi więc tutaj przy całym uznaniu dla tendencji do braku prze-
mocy nie tylko o nieobecność konfl iktów lecz także o obchodzenie się z nimi, 
o uregulowanie konfl iktów i opis przemocy, który zapewne odpowiada kontekstowi 
historycznemu i jest właśnie determinowany przez społeczeństwo obywatelskie 
i równolegle dostarcza mu miarę jego własnej oceny. Gotowość i zdolność do 
opanowywania konfl iktów jako istotna cecha obywatelskości jest na pewno bez-
dyskusyjna, a cechą mieszczańskości jest dążenie do minimalizacji przymusu, 
„który leży u podstaw prawie każdego uwspólnotowienia”28. Dlatego nie jest 
koniecznością traktowanie społeczeństwa obywatelskiego tylko i wyłącznie 
w aspekcie braku przemocy, lecz bardziej pod szczególnym naciskiem legitymiza-
cji przemocy. Implikuje to także istnienie władzy i wykształcenie się struktur 
władzy29 jako immanentnego momentu zdolności działania społeczeństwa obywa-
telskiego, co niekoniecznie musi stać w sprzeczności do radykalnych roszczeń 
demokratycznych. Społeczeństwo obywatelskie jest niemożliwe bez zrozumienia 
wolności, bez samoograniczenia dla dobra wspólnoty w sensie skrzyżowania 
koncepcji wolności pozytywnej i negatywnej jako normatywnej podstawy działa-

25 S. Reichhardt, Gewalt und Zivilität im Wandel. Konzeptionelle Überlegungen zur Zivilgesellschaft  
aus historischer Sicht, [w:] Zivilgesellschaft  – national und transnational…, s. 61–81, tutaj s. 67.

26 P. Nolte, Zivilgesellschaft  und soziale Ungleichheit, „Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun-
gen” 2003, nr 16, z. 2, s. 38–45, tutaj s. 40; Adloff , s. 15.

27 D. Gosewinkel, D. Rucht, W. von der Daele, J. Kocka, Einleitung, [w:] Zivilgesellschaft  – national 
und transnational…, s. 11–26, tutaj s. 12 i n.

28 M. Weber, „Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie,[w:] idem, Gesammelte Aufsätze 
zur Wissenschaft slehre, Tübingen 1988, s. 427–474, tutaj s. 464.

29 A. Evers, H. Nowotny, Über den Umgang mit Unsicherheit. Die Entdeckung von Gestaltbarkeit 
der Gesellschaft , Frankfurt/M 1987, s. 84.
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nia30 lub inaczej rzecz biorąc, własna demokracja społeczeństwa obywatelskiego 
może przeciwstawić się własnej demokracji publicznej. Przekonywujący dowód na 
powyższe może zostać dostarczony jednak tylko na obiekcie doświadczalnym31. 

Nie bez znaczenia jest jednak w całej tej konstelacji stosunek do państwa, które 
może wytworzyć pewną konieczność stosowania przemocy i także określa w istotny 
sposób pola konfl iktu. Jeżeli założymy zasadniczo, że stosunek między państwem 
i społeczeństwem obywatelskim jest polem konfl iktu, z którego wyprowadza się 
egzystencję społeczeństwa obywatelskiego, gdy widzi ono postawy opozycyjne 
wobec państwa jako istotne zadanie, to nie tylko określenie odpowiedniego stopnia 
przemocy wobec innych, a w tym także państwa będzie bardzo trudne. Problema-
tyczną stanie się także pozytywna konotacja a priori wobec społeczeństwa obywa-
telskiego i z konieczności wobec obywatelskości. Kto jest wówczas arbitrem lub 
„bezpartyjnym obserwatorem”32, który podejmuje się oceny? Za przykład powyż-
szego podaje się często Republikę Weimarską, gdzie istniały wpływowe struktury 
społeczeństwa obywatelskiego, które zainteresowane były w likwidacji porządku 
parlamentarnego. Odmówić tym strukturom ich charakteru społeczeństwa oby-
watelskiego przez ich stosunek do przemocy byłoby zbyt prostym manewrem33, 
chyba że zredukuje się pojęcie społeczeństwa obywatelskiego do czysto skojarze-
niowego poziomu, w którym oczywiście mogą rozwinąć się elementy antydemo-
kratyczne34. Jeżeli defi niujemy egzystencję społeczeństwa obywatelskiego za 
pomocą pojęcia państwa, należy także zapytać, co stanie się ze społeczeństwem 
obywatelskim, gdy państwo zostanie rozwiązane. Zniknie wówczas także społe-
czeństwo obywatelskie, czy tylko zostaną mu odebrane istotne do przeżycia 
warunki? Tylko za pomocą przeciwstawienia władzy (państwa) i przeciw władzy 
(społeczeństwa obywatelskiego) nie uda się zbyt dużo wyjaśniać, ponieważ nie 
umożliwia ono wystarczającego dostępu do wzorców zachowań.

30 J. Cohen, A. Arato, Civil Society and Political Th eory, Cambridge–London 1992, s. 455; I. Berlin, 
Four Essays on Liberty, London 1969; idem, Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991.

31 S. Reichhardt, Gewalt und Zivilität im Wandel. Konzeptionelle Überlegungen zur Zivilgesellschaft  
aus historischer Sicht, [w:] Zivilgesellschaft  – national und transnational…, s. 61–81; Gellner, Bedin-
gungen, s. 194 i n.

32 Odnośnie do roli „bezstronnego obserwatora” wraz ze spojrzeniami w badaniach historycznych 
por.: A. Sen, Th e Idea of Justice, Cambridge 2009.

33 S. Reichhardt, op.cit., s. 69 i n.; V. Heins, Das Andere der Zivilgesellschaft . Zur Archäologie eines 
Bergriff s, Bielefeld 2002, s. 14.

34 S. Berman, Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic, „World Politics” 1998, t. 47.
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To podejście charakteryzuje się jednowymiarowością, dla której nie potrzebu-
jemy pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. Jest ono jednak tylko wówczas przy-
datne, gdy ujmujemy zjawisko w narzuconej mu konsekwentnie kompleksowości 
w sensie systemowym, który ma trwałe i głębokie oddziaływanie w sensie ogólno-
społecznym. Czy nie jest to raczej zdolność do sformułowania celu i umiejętność 
zindywidualizowanego społeczeństwa nowoczesnego do samoorganizacji, tworze-
nia grup i ostatecznie woli zmian, która wyróżnia społeczeństwo obywatelskie? Do 
tego potrzeba godnego starań celu, który można porównać do indywidualnych 
projektów życiowych. Antagonizm lub obraz wroga może być przy tym istotnym 
elementem, ale nie nośnikiem. Wróg może czasowo konstytuować i motywować 
dużą grupę, nie jest jednak w stanie stworzyć takiej szerokości i głębokości, jakiej 
wymaga społeczeństwo obywatelskie i przede wszystkim nie osiągnie się w ten 
sposób koniecznej stabilności i trwałości zaangażowania indywidualnego i nało-
żonego samodzielnie charakteru zobowiązania. Praktyka ukazuje przecież, że 
społeczeństwo obywatelskie z reguły nie działa przeciwko państwu, lecz u jego 
podstaw względnie odłącza się od państwa, co stanowi o jego obywatelskości 
w sposób istotny35. Ostatecznie komunikacja społeczna obywateli jest bezowocna, 
gdy nie są oni zanurzeni w „uchwały ciał ustawodawczych”36. Tego przykłady 
znajdujemy w ruchach narodowościowych XIXv, jak i w ruchach opozycyjnych 
w bloku wschodnim, które swoje zadanie obywatelskie widziały w poprawie pań-
stwa i ostatecznie także w reżimach totalitarnych możliwe było stworzenie struktur 
obywatelskich, które nie stały a priori w opozycji do państwa 37. 

Dlatego dobrą jest rada, aby społeczeństwo obywatelskie mierzyć bardziej 
według jego „wewnętrznych zadań” i tłumaczyć go nowoczesnością, społeczeń-
stwem masowym i przemianami strukturalnymi niż antagonizmem. Chodzi tu 
o rozbudowę funkcjonalności społeczeństwa pod względem obywatelskim względ-
nie o rozszerzenie społeczeństw cząstkowych lub „parcel społeczeństwa obywatel-

35 Na przykład M. Załuska, W. Toczyski, E. Les, J. Baczon, Organizacje pozarządowe w społeczeń-
stwie obywatelskim, Katowice 1998.

36 J. Habermas, Faktizität und Geltung, Frankfurt/M 1992, s. 211; J. Keane, Civil Society and the 
State. New European Perspectives, London–New York 1988.

37 S. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 2004, s. 39 i n.; 
J. Bradley, Subjects into Citizens. Societies, Civil Society, and Autocracy in Tsarist Russia, „American 
Historical Review” 2002, vol. 107, nr. 4, s. 1094–1123; J. Hackmann, Civil Society against the State? 
Historical Experiences of Eastern Europe, [w:] Civil Society in the Baltic Sea Region, red. N. Götz, J. 
Hackmann, Aldershot 2003, s. 49–62; A.W. Gouldner, Civil Society in Capitalism and Socialism, [w:] 
Th e two Marxisms. Contradictions and Anomalies in the Development, London 1980.
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skiego”38 w sensie ucywilizowania społeczeństwa. Jest to najpierw proces wycho-
wania i oświecenia ukierunkowany oczywiście przez warunki ramowe, które także 
są określane przez państwo. W centralnym punkcie procesu edukacyjnego znajduje 
się „pełnoletni obywatel”, który w badaniach odcina się coraz bardziej od swojego 
pochodzenia z warstw mieszczańskich i inteligencji (Gramsci, Habermas) i staje 
się otwarty z punktu widzenia społeczeństwa warstwowego. Ten podmiot społe-
czeństwa obywatelskiego, tak on jest stylizowany w literaturze jako z zasady upo-
lityczniony obywatel aktywny, nie istnieje w rzeczywistości i jest tylko sztuczną 
fi gurą. Obywatel pojawia się na skali wydarzeń i czasu tylko punktowo. Czyni go 
to nie tylko nielinearnie nieobliczalnym, ale także sam w sobie nie jest on żadnym 
stabilnym czynnikiem. Jest on zbyt mocno zanurzony w przestrzeni publicznej 
i w ten sposób zaprzecza, iż społeczeństwo obywatelskie realizuje się również 
w sferze prywatnej. Jest to jeden z największych błędów nauki, gdy próbuje ona 
konstruować społeczeństwo obywatelskie jako przestrzeń pomiędzy prywatnością 
i państwem z jednoznacznymi odgraniczeniami. Tak jak koniecznym jest włącza-
nie państwa w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego, tak też sfera prywatna nie 
jest przestrzenią, do której aktywny politycznie obywatel może dowolnie wycofy-
wać w celu odpoczynku od swojego quasi zaangażowania społeczno-obywatel-
skiego 39. Społeczeństwo i sfera publiczna sięgają także do tej przestrzeni40. 

Niezależnie od tego, że prywatności prawie nie da się już odgraniczyć, to wła-
ściwie z tego obszaru wypływają decydujące impulsy, które prowadzą do tworzenia 
obywatelskiego konsensusu i w takim odgraniczeniu nauka pozbawiła się właśnie 
całkiem istotnego instrumentu pozwalającego wyjaśniać społeczne sposoby zacho-
wań. Nie jest to także po prostu obecność obywatela, która rodzi tę skuteczność. 
Jest to chyba bardziej reprezentacja jego obywatelskich poglądów, która objawia 
się w zachowaniach grupowych, autorytetach oraz „świetlanych postaciach”. One 
określają jego identyfi kację i stanowią o kryteriach jego działań. W przypadku 

38 J. Nida-Rümelin, Demokratie als Kooperation, Frankfurt/M 1999, s. 202. Manfred Hildermeier 
mówi w swoich dociekaniach o rosyjskim mieście o „społeczeństwach lokalnych”, por. M. Hildermeier, 
Rußland oder Wie weit kam die Zivilgesellschaft ?, [w:] Europäische Zivilgesellschaft …, s. 113–148, tutaj, 
s. 125.

39 A. Sales, Th e Private, the Public and Civil Society. Social Realms and Power Structures, „Inter-
national Political Science Review” 1991, vol. 12; G.-F. Budde, Das Öff entliche des Privaten. Die Familie 
als zivilgesellschaft liche Kerninstitution, [w:] Die Praxis der Zivilgesellschaft . Akteure, Handeln und 
Struktur im internationalen Vergleich, red. A. Bauerkämpfer, Frankfurt/M–New York 2003, 
s. 57–75.

40 J. Habermas, Strukturwandel der Öff entlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürger-
lichen Gesellschaft , Frankfurt/M 1990, s. 226.
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idealnym obywatel pojmuje państwo jako jego własną rzecz i nie czuje się przy-
muszony, żeby odwracać się od sytuacji, w której w polityce rozpoznaje swoje 
własne odbicie.

3. PODEJŚCIE DO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
(PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA KWESTII)

Termin społeczeństwo obywatelskie podlega mocnej krytyce i wydaje się być już 
prawie stracony. Traktuje się go coraz bardziej jako termin catch all, który ma 
dowolne zastosowanie41 i zatraca się w „pustą frazę”. Nie brakuje także krytyki 
fundamentalnej, która widzi nas „w punkcie zerowym semantycznej historii upad-
ku”42, a społeczeństwo obywatelskie traktuje jako niezdatny instrument diagnozy 
stanów społecznych i ujmowania rzeczywistości43. Inni próbują ratować, co się da 
i apelują o „przezwyciężanie normatywnego i zbyt płaskiego rozumienia społeczeń-
stwa obywatelskiego”, jak i o jego ujęcie pojęciowe jako cząstkową sferę społeczną, 
która podlega ciągłym zmianom44, będąc ukierunkowaną na działanie. 

Przy tym nowym podejściu na pierwszym planie znajdują się celowe działanie 
aktorów45, zorientowane na funkcjonalność społeczeństwa. W ten sposób w cen-
trum zainteresowania występują coraz intensywniej zasadnicze parametry orga-
nizacji życia społecznego oraz jednostka wraz z jej interesami i wyobrażeniami 
o wartościach. Do tego działania zorientowanego na wynik potrzeba reguł porząd-
kujących i komunikacyjnych. Przy tym nie wydaje się istotnym, co je określa, lecz 
jak one są tworzone i wykorzystywane oraz akceptowane. W istotnym aspekcie 
funkcjonalności społeczeństwa wymaga to ustalenia, wynegocjowania i zachowa-
nia wzorców zachowań i mechanizmów regulujących w sensie tworzenia norm 
i korelatywu zachowań tolerancyjnych. Służą one zbiorowi zasad i wzorcom dzia-
łania jako kluczowa maksyma i wpływają na wszystkie obszary zachowań. Przy 
tym dowody empiryczne wydają się nie zapowiadać sukcesu bez uwzględnienia 

41 F. Adloff , op.cit., s. 8, 12.
42 V. Heins, Das Andere der Zivilgesellschaft . Zur Archäologie eines Bergriff s, Bielefeld 2002, s. 17.
43 K. Kumar, Społeczeństwo obywatelskie. Rozważania na temat użyteczności historycznego terminu, 

[w:] Ani ksiażę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór 
i wstęp J. Szacki, Kraków 1997; M. Walzer, Spór o społeczeństwo obywatelskie, [w:] ibidem; N. Luh-
mann, Die Politik der Gesellschaft , Frankfurt/M 2000, s. 12.

44 D. Pietrzyk-Reeves, s. 299 i n.
45 Pomocne sugestie w  S.Reichhardt, op.cit., Gewalt, s. 66, 76.
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nowoczesnego narodu jako wszechogarniającej zasady porządkującej. Społeczeń-
stwo obywatelskie daje się tylko wówczas ujmować w ramy defi nicyjne, gdy poj-
mujemy je jako pewną formę zmian społecznych poprzez samoorganizację, która 
łączy się z własnymi normami i zasadniczym konsensusem wzajemnej akceptacji. 
Jest to dalece mniej, niż to oferuje jako cechy dotychczasowa nauka. Posiada ona 
jednak dla różnych dyscyplin naukowych wystarczająco dużo potrzebnych ogól-
nych treści znaczeniowych, które z kolei oferują potencjał poznawczy, wzdłuż 
którego można rozwinąć koncepcję społeczeństwa obywatelskiego. Dostęp do tejże 
materii prowadzi przede wszystkim poprzez wielokrotnie zanotowane indywidu-
alne postrzeganie, który łączy doświadczenie swobody ruchu jednostki ze specy-
fi cznymi dla grup społecznych celami uznawanymi za osiągalne. Cel ten to nie 
tylko swobodny rozwój, lecz także urzeczywistnienie życiowych projektów i orien-
tacji, według Luhmanna to redukcja kompleksowości świata i stworzenie „wysp 
mniejszej złożoności” 46.

Fundamentalną ideą społeczeństwa obywatelskiego jest samoorganizacja. 
Powinna ona wyrażać przede wszystkim samodzielność w sensie niezależności od 
państwa i politycznie narzucanych wzorców zachowań. Jest to więc apel o dążenie 
do uporządkowania, komunikację społeczną i zasadę dobrowolności. Ponadto 
implikuje ona dynamikę i proces twórczy. Są to w zasadzie cechy, które warunkują 
całość powyższego. Samoorganizacja sensu stricto pozostaje przy tym prawie nie-
wyjaśniona, lecz jest ona przez własny produkt czyli społeczeństwo obywatelskie 
treściowo legitymizowana. 

Jak trafną jest ta ocena, dowodzą same już prace Luhmanna, które ze swojej 
strony powołują się na to, że świat socjalny nie jest w żaden sposób policzalny47. 
W jego „Teorii systemów samoreferencyjnych” samorganizacja jest bardzo istotnym 
i owocnym teoretycznym instrumentem rozumienia systemów kompleksowych, 
które są w stanie zmieniać się same w sobie, za pomocą swoich środków i rozwijać 
swoją własną tożsamość przynajmniej w postrzeganiu różnic pomiędzy systemem 
i otoczeniem48. Właśnie teoria systemowa Luhmanna, która z pewnością ma sama 
w sobie specjalną pozycję, daje decydujące wskazówki, co do wartości samoorga-

46 Ch. Schuldt, Systemtheorie, Hamburg 2003, s. 21.
47 P. Gehring, Selbstorganisation und Selbstreferenz. Vom naturwissenschaft lichen Selbstorganisa-

tionsparadigma zu Luhmanns Th eorie sozialer Systeme, [w:] Selbstorganisation…, s. 314–354, tutaj 
s. 353. Krytycznie o pojęciach Luhmanna S. Fuchs, Der Verlust der Eindeutigkeit. Annäherung an 
Individuum und Gesellschaft , Stuttgart 2007, s. 170.

48 N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt/M 1991, 
s. 24 i n.
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nizacji w celu wyjaśniania funkcjonalności nowoczesnych społeczeństw. Dla 
Luhmanna zmysłowość i działanie w sensie komunikacji społecznej, które upra-
wiają tworzenie tożsamości porządku w ścisłym związku z samoorganizacją, która 
rozwija własną logikę i zdolna jest do samooceny. Jednakowoż zwraca on również 
uwagę na granice tego podejścia tzw. samostworzenia, który wobec struktur 
i wzorców komunikacji społecznej ma przecież tylko niewielką wartość wyjaśnia-
jącą49. Sam Luhmann zwraca też uwagę na ograniczone zastosowanie jego teorii, 
jednak daje on istotne wskazówki do dalszej dyskusji. 

Gdy uzasadnienie społeczeństwa obywatelskiego zasadza się na jego stosunku 
do państwa, wówczas samoorganizacja jest jego najważniejszym konstruktem. 
Punktem wyjścia tej samoorganizacji jest identyfi kacja chaosu i nieporządku. 
Wynikające z tego dążenia do porządku są genetyczną częścią składową dynamiki 
społecznej i generują zachowania społeczne, które wynikają z poczucia niepewno-
ści wobec nieporządku50. A, że te procesy stwarzają kolejny chaos i nieporządek, 
jest to chyba największą zbieżnością z procesami w naukach przyrodniczych. Jako 
przyczyna i skutek tworzą one jednolitą formę objawiania się dynamiki społecznej 
i skierowane są właśnie na redukcję kompleksowości. Tutaj leży główne zadanie 
państwa, a więc zarówno w jego samozrozumieniu, jak i w oczekiwaniach społe-
czeństwa względnie wobec żądań jednostki. Państwo nie jest jednak nigdy w stanie 
w pełni sprostać temu oczekiwaniu, względnie wcale tego nie chce. Praca na bazie 
samoorganizacji jest jednak istotnym elementem dynamiki państwa i ostatecznie 
jego zdolności przetrwania. Dokąd prowadzi maksymalizacja porządku w państwie 
pokazują bardzo dobitnie katastrofy XX wieku. Dopiero w świadomym obchodze-
niu się z potencjałem samoorganizacyjnym społeczeństwa zasadza się trwałość 
i ciągła atrakcyjność społeczeństw otwartych w nowoczesnym państwie demokra-
tycznym. Ta samoorganizacja jako proces spontaniczny51 tworzy swoją zmysłowość, 
a ten sens jednostka musi sformułować i zaakceptować52. Zachowanie to odpowiada 
logice, która wynika z indywidualnych motywacji i odnosi się do siebie w sensie 
wewnętrznego porozumienia poprzez komunikację społeczną w systemie, który 
tworzy. Te dążenia do stworzenia porządku są prowokowane przez chaos istnieją-

49 Idem, Die Kunst der Gesellschaft , Frankfurt/M 1995, s. 86; idem, Die Gesellschaft  der Gesellschaft , 
Frankfurt/M 1997, s. 66.

50 Chaos und Ordnung. Formen der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft , red. G.Küppers, 
Stuttgart 1996, s. 7 i nast.

51 F. von Hayek, Law, Legislation and Liberty II, London 1976, s. 178.
52 W. Böcher, Selbstorganisation, Verantwortung, Gesellschaft . Von subatomaren Strukturen zu 

politischen Zukunft svisionen, Opladen 1996, s. 275.
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cego porządku, przy czym samoorganizacja opiera się zawsze na istniejącym 
porządku. W ten sposób zbliża się ku wyczerpaniu zawartość znaczeniowa samo-
organizacji dla społeczeństwa obywatelskiego. 

Formy i zakres samoorganizacji są zróżnicowane i we właściwym sensie nie są 
z góry dane. W każdym bądź razie całe społeczeństwa jako forma samoorganizacji 
lub nawet państwo są mało prawdopodobne i są sprzeczne z zasadami samoorga-
nizacji. W historii odnajdujemy raczej dużo przykładów, gdzie właśnie małe grupy 
osiągają poprzez swoje zachowania obywatelskie społecznie znaczącą skuteczność. 
W aspekcie odniesienia do samego siebie należy zapytać, czy społeczeństwo oby-
watelskie w ogóle dąży do pewnego skupionego na samym sobie celu lub czy jest 
to właśnie taka celowość, względnie osiągnięcie tego celu nie oznacza końca 
samoorganizacji, względnie zdolności do samoreferencji. Przynajmniej powinno 
się wyjść z założenia o różnicy wyników i zapytać, czy w ten sposób powstają 
zupełnie odmienne rzeczy, niż zostały założone53. 

Przemawiałoby to oczywiście przeciwko asocjacyjnemu momentowi samoor-
ganizacji, którą przecież nauki historyczne określają jako substancję społeczeństwa 
obywatelskiego. To pozwala zadać pytanie o to, czy ludzie jednak zbyt bardzo myślą 
instytucjonalnie i za mało komunikacyjnie. Także teza o pośredniku pomiędzy 
państwem i społeczeństwem byłaby wówczas prawie nie do obronienia. Bardziej 
obiecujące jest podejście, w którym zakłada się jako punkt wyjścia obszary auto-
nomiczne, które działają w przestrzeni publicznej i służą jako regulatory54. Realizują 
one komunikację wewnątrz społeczeństwa i pojmują państwo z tej perspektywy 
jako część społeczeństwa i nie odgraniczają go, tylko obejmują jako ich własną 
rzecz. Samoorganizacja sama w sobie nie podlega ocenie, gdyż nie objawia się 
ostatecznie jako świadectwo dojrzałości społecznej lub nawet stan społeczeństwa 
i nie posługuje się procesami linearnymi. Z pewnością opozycja jest pewną formą 
samoorganizacji, ale samoorganizacja jeszcze długo nie jest opozycją. Samoorga-
nizacja zakłada konieczności, a te wynikają przede wszystkim z warunków socjal-
nych i strukturalnych. Nie chodzi tu jednak o to, że samoorganizacja jest organi-
zacją znajdującą się poza państwem, lecz o to, że jest ona inną niż ta państwowa. 
Friedrich von Hayek dodaje do tego decydującą wskazówkę, że właśnie w chwili 

53 N. Luhmann, Beobachtungen der Moderne, Opladen 1992, s. 146.
54 D. van Laak, Die off  entliche und die unsichtbare Hand. Historische Entwicklung zwischen Pla-

nung, Chaos und Selbstorganisation, [w:] Selbstorganisation. Ein Denksystem fur Natur und Gesellschaft , 
red. M. Vac, M.-C. Hütt, A. M. Freund, Köln 2006, s. 422–440, tutaj s. 430, 439; J. Requate, Off  ent-
lichkeit und Medien als Gegenstand historischer Analyse, „Geschichte und Gesellschaft  ” 1999, nr 25, 
z. 1, s. 5–32, tutaj s. 8.
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spontaniczne go powstania porządku podzielona wiedza wszystkich ludzi zostaje 
przekszałcona w sposób, jaki nie byłoby nigdy możliwe w przypadku zaplanowa-
nego projektu pojedynczego człowieka55 i odnosi się do wprowadzonego przez 
Adama Smitha modelu myślowego o „niewidzialnej ręce”56. 

Wydaje się to być kluczem do zrozumienia wartości samoorganizacji oraz 
innowacyjną istotą społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie 
jest bez samoorganizacji nie do pomyślenia. Z drugiej strony nie tworzy go ona 
w pełni. Społeczeństwo obywatelskie to coś więcej. Samoorganizacja obejmuje 
przede wszystkim procesy i dynamikę, dostrzega jednak mniej aktora i wzorców 
działania. Te są jednak konieczne, nie tylko w celu zrozumienia społeczeństwa 
obywatelskiego, lecz także należą one do metodycznego instrumentarium jego 
własnej analizy. Społeczeństwo obywatelskie wykorzystuje siły samoorganizacji 
poprzez czerpanie z już dostępnych w jednostkach, grupach społecznych, tudzież 
społeczeństwie struktur i mechanizmów. Mimo że zabrzmi to swoiście, takie 
społeczeństwo obywatelskie jest hierarchiczne. Potrzebuje ono struktur i pewnego 
„organizatora”, który może formułować i komunikować ideę, wolę i także cel. 
W przypadku samoorganizacji nic nie bierze się z powietrza. To, co czyni społe-
czeństwo obywatelskim, to właśnie zdolność do wyciągania korzyści dla społe-
czeństwa, także tego zindywidualizowanego i rozwój adekwatnych form komu-
nikacji społecznej. Czy określi się te formy jako struktury płytkie czy horyzontalne 
typy komunikacji społecznej, które przeciwstawia się wertykalnym hierarchiom, 
jest drugorzędną kwestią. Chodzi o to, że społeczeństwo obywatelskie dąży do 
zasady uporządkowania, w którym sensowność jego samoorganizacji zoriento-
wana jest na udział w rozwoju społecznym i łączy z własnym działaniem jednostki. 
Społeczeństwo obywatelskie powstaje wówczas, gdy indywiduum i grupa dojdą 
do najlepszego z możliwych porozumienia i w oparciu o to rozwijają potęgą 
działania. Decydujące jest, czy indywiduum zachowa przy tym swoją przestrzeń 
działania i pozostanie zdolne do działania przy całym swoim koniecznym ogra-
niczeniu własnej wolności osobistej. To jest główna zasada przeżycia i uprawnie-
nie do egzystencji społeczeństwa obywatelskiego i w tym leży najbardziej jego 
wymiar transnarodowy.

55 B. Kanitschieder, Chaos und Selbstorganisation, [w:] Selbstorganisation. Ein Denksystem fur 
Natur und Gesellschaft …, op.cit., s. 69.

56 H.D. Kittsteiner, Naturansicht und Unsichtbare Hand. Zur Kritik des geschichtsphilosophischen 
Denkens, Frankfurt/M i in. 1980, s. 34.
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W celu realizacji tego roszczenia, społeczeństwo obywatelskie rozwinęło własny 
system norm. Jest on procesem permanentnym, który samoreferencyjnie, w sensie 
uwzględniania zadanych norm i kontroli oraz dystansu w stosunku do własnych 
przekonań. Przy tym ograniczenie przestrzeni publicznej do komunikowania może 
odbyć się tylko poprzez działania obywatela (cywilne nieposłuszeństwo) i jest 
ukierunkowane zawsze na konkretny system polityczny, w którym działa57. W tym 
własnym systemie norm istnieją wielkie możliwości społeczeństwa obywatelskiego, 
ale tam również tkwi jego odpowiedzialność. Jest ono w istocie o wiele bardziej niż 
państwo nastawione na przestrzeganie norm. Oczywiście państwo może zignoro-
wać przestrzeganie norm i historia pokazuje, że ono wielokrotnie wykorzystywało 
tylko i wyłącznie do samoprezentacji58. Państwo posiada również instrumenty 
władzy do przeforsowania tych norm, co jest wykluczone w odniesieniu do spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie żyje z norm. Państwo 
zniesie anomię, czyli utratę autorytetu tradycyjnych norm (Emile Durkheim), ale 
dla społeczeństwa obywatelskiego oznaczałoby to koniec istnienia. Państwo obie-
cuje bezpieczeństwo i wciela je w życie za pomocą kodyfi kacji i instrumentów, 
którymi dysponuje; społeczeństwo obywatelskie czuje odpowiedzialność za zapew-
nienie obywatelowi orientacji i bezpieczeństwa. Zrozumienie i wewnętrzna zgoda 
są warunkami postrzegania przez obywatela ograniczenia wolności jako odpowie-
dzialności, a warunki życiowe na dłuższą metę odpowiadają tym, na których 
odbywa się taka socjalizacja. To znajduje ostatecznie ujście w procesie dyscyplino-
wania społecznego, który generuje nowy typ zachowań, jaki wnosi dla społeczeń-
stwa świadczenia oczekiwane z punktu widzenia godnych zaufania motywacji. 
Jednak tu zaleca się ostrożność. Gdy społeczeństwo obywatelskie zostanie powią-
zane wyraźnie z układem norm, zakładając nawet, że pozytywnym, to powstaje 
zagrożenie, iż czynnik swobody ruchu jednostki zostanie zaniedbany i powstanie 
uproszczony model, który w końcu niewiele będzie się różnił od władzy totalitar-
nej i zbliży się do tzw. dyktatury cywilnej lub ekologicznej. 

W tym miejscu należy przypomnieć samoorganizację jako fundamentalny 
element społeczeństwa obywatelskiego i związany z tym chaos. Sukces społeczeń-
stwa obywatelskiego zależy właśnie od akceptacji norm przez ich adresatów. 

57 K. Lichtblau, Das Zeitalter der Entzweiung. Studien zur politischen Ideengeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts, Berlin 1999, s. 284; B. Barber, Starke Demokratie. Über die Teilhabe am Politischen, 
Hamburg 1994, s. 152; A. Croissant, H.J. Lauth, W. Merkel, op.cit., s. 18 i n.; A. Demirovic, op.cit., 
s. 156; D. Gosewinkel, D. Rucht, op.cit., s. 44 i n.

58 A. Landwehr, „Normendurchsetzung” in der frühen Neuzeit? Kritik eines Begriff s, „Zeitschrift  
für Geschichtswissenschaft ” 2000, nr 48, z. 2, s. 146–162.
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Odniesienie do siebie społeczeństwa obywatelskiego zakłada jego możność ciągłej 
kontroli norm, ich odniesienia do funkcjonalności społecznej i potwierdzenia 
indywidualnych przestrzeni działania. Ten proces wdrażania norm nie przebiega 
także w przestrzeni pomiędzy adresatami i społeczeństwem obywatelskim w postaci 
jak to zwykle bywa napięcia pomiędzy dwoma stronami. Do tego system ogólno-
społeczny jest zbyt skomplikowany i należy uwzględnić egzystencję większych 
ilości systemów normatywnych. Norma staje się częścią składową społecznych 
działań i przeciwdziałań i wywołuje czynności, które obszar wdrażania norm 
zawsze strukturyzują na nowo. Wprowadzenie norm należy traktować zawsze także 
z perspektywy wolności pozytywnej i negatywnej59, tzn. proces ten jest tak samo 
przepisem, jak i samokontrolą, a w najszerszym słowa tego rozumieniu, regulato-
rem koniecznych orientacji. Gdyby był on skostniałym wzorcem zachowań, 
budowałaby się zasadnicza wobec niego opozycja, która kończyłaby się na negacji 
wszelkich relacji społecznych, a w kompleksowości nowoczesnego społeczeństwa 
zniszczyłaby bardzo szybko relacje pomiędzy państwem a społeczeństwem 
i w rezultacie zakończyłaby się ogólnym upadkiem. 

W rzeczy samej chodzi, więc nie tylko o kwestię przestrzegania bądź nieprze-
strzegania norm, lecz o proces i praktyki ich wynegocjowania 60. Ten przebieg 
opisuje proces cywilizacji. Do tego należy zachowanie niezgodne z normami. Jest 
to część składowa samorefl eksji i realizuje ona zarówno dystans społeczeństwa 
obywatelskiego wobec siebie samego, jak i przestrzeń wolności jednostki. Tu roz-
strzyga się o stopniu prawdziwości społeczeństwa obywatelskiego i jego pozytyw-
nej konotacji. Jeszcze ciągle wychodzimy tutaj z założenia, że istnieją sztywne 
wyobrażenia o działaniach adekwatnych do systemu norm, który to z kolei jest 
następstwem stałej idei zasadniczej. Przy tym uwzględnia się funkcjonalność 
działań niekonformistycznych, więzi, moralność i interesy własne, jak i fakt, że 
zachowania ludzi są bardziej nacechowane przez oczekiwaną reakcję bezpośred-
niego środowiska niż uwzględnieniem narzuconych wzorców zachowania. Zacho-
wanie niezgodne z normą jako samoustanowienie normy może funkcjonować jako 
regulator narzuconych norm w ramach większych jednostek. To indywidualne 
tworzenie norm nie jest ściśle ukierunkowane na konfl ikt i naruszenie norm, nawet 
nie jest wyrazem faktycznych konfl iktów, lecz „rozszerzeniem świata wewnętrz-
nego”61 i elementem samopostrzegania i postrzegania obcego. Można by nawet 

59 Por. przypis 30.
60 A. Landwehr, op.cit., s. 154 i n.
61 J. Kaube, Otto Normalabweicher. Der Aufstieg der Minderheiten, Springe 2007.
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powiedzieć, że właśnie ten mechanizm dopiero w ogóle kształtuje politycznie 
działającego obywatela. Bez wątpienia należą ci „zakłócający porządek” do społe-
czeństwa obywatelskiego i przeciwdziałają tendencjom redukowania komplekso-
wości norm we wdrażaniu. Społeczeństwo obywatelskie wręcz zakłada to odmienne 
zachowanie. Zna ono swoją moc w odniesieniu do funkcjonalności społecznej, jest 
jednak także świadome ambiwalencji procesu cywilizowania jako dyscyplinowania. 
W warunkach pojawienia się oferty wolnościowej i demokratycznej pożądane jest 
wyważenie pomiędzy wdrażaniem norm i wyobrażeniami, oczekiwaniami i żąda-
niami, których wyrównanie potrzebuje przestrzeni samourzeczywistnienia. Jak 
dalece warunki te przyczyniają się sensownie do rozwiązywania problemów spo-
łecznych i zadań w interesie społecznym, zależy od tego, jak kształtowany jest 
system wartości, w którym one się funkcjonują. 

Jakość komunikacji społecznej, co określamy bliżej jako system wartości, i która 
jest konstytuująca dla społeczeństwa obywatelskiego, określona jest znacząco przez 
poziom zachowań tolerancyjnych, czyli poziom tolerancji. Pojęcie tolerancji jest nie 
mniej dyskusyjnym jako samo społeczeństwo obywatelskie i na początku nie pozo-
staje nic innego, jak przytoczenie często cytowanych słów Alexandra Mitscherlicha, 
że „pojęcie tolerancji … (jest) gąbczaste”62. Jest to spowodowane przede wszystkim 
tym, że spotykają się tu dwa systemy znaczeniowe. Po pierwsze, jest to moralne 
obarczenie tego pojęcia przez fi lozofi ę i etykę, który napotyka na dominującą 
historyczną prezencję tolerancji w obrębie polityki mocarstwowej i sztuki dyplo-
macji. Łączy się ona przede wszystkim z tolerancją religijną i powiązanymi z nią 
dążeniami do uporządkowania w epoce konfesjonalizacji63. Ten konfl ikt pomiędzy 
władzą i moralnością jest przedmiotem szerokich dyskusji i jest w praktycznym 
użyciu pojęcia tolerancji, przede wszystkim w badaniach historycznych, ciągle 
jednak zdominowany przez politykę widzianą z perspektywy władzy. Przy tym widzi 
się tolerancję przede wszystkim jako absencję nietolerancji, ukierunkowaną na 
aspekt władzy politycznej lub lepiej powiedziawszy utrzymania władzy, który wynika 
włącznie z pragmatycznego punktu widzenia i redukuje perspektywę tolerancji do 

62 A. Mitscherlich, Toleranz – Überprüfung eines Begriff s. Ermittlungen, Frankfurt 1974, s. 7; 
Kulturthema Toleranz. Zur Grundlage einer interdisziplinären und interkulturellen Toleranzforschung, 
red. A. Wierlacher, München 1996.

63 R. Forst, Einleitung, [w:] Toleranz. Philosophische Grundlagen und gesellschaft liche Praxis einer 
umstrittenen Tugend, red. R. Forst, Frankfurt–New York 2000, s. 7–25, tutaj s. 10 i n.; P. Warmbrunn, 
Die (religiöse) Toleranz in historischer Perspektive, [w:] Toleranz als Ordungsprinzip? Die moderne 
Bürgergesellschaft  zwischen Off enheit und Selbstaufgabe, red. Ch. Enders, M. Kahlo, Paderborn 2007, 
s. 13–40.
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tolerowania lub osiągania korzyści, względnie do realizacji pokojowego bycia obok 
siebie. Przede wszystkim wyjaśnia się to pojęcie, wychodząc od konfl iktu, a wiąże 
się tak wąsko ze sporem, że narzuca się pytanie, czy tolerancja jest w ogóle czymś 
dobrym64. To z kolei prowokuje pytanie, czy to tak ujmowane pojęcie jest w ogóle 
przydatne dla potrzeb społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób rozumując na 
pewno nie. Tylko i wyłącznie to pragmatyczne podejście rozumiane w sensie 
tolerowania, nie może przyczynić się do rozwoju skuteczności społecznej, której 
potrzebuje społeczeństwo obywatelskie. Ponadto byłoby to działanie zbyt poli-
tyczne. W celu stworzenia dystansu do tego coraz szerszego zastosowania owego 
pojęcia powinno się mówić bardziej o zachowaniu tolerancyjnym, co odbiera mu 
schematyzm i nadaje więcej wagi na rzecz działania65. W ten sposób wprowadzo-
noby do obiegu istotne aspekty z nowych dyskusji na temat pojęcia tolerancji, przez 
co nadaje się ono lub wręcz staje się koniecznym do opisu form zachowań, które 
system norm impregnują jako czynnik strukturalny społeczeństwa obywatelskiego. 
Decydującym czynnikiem wykorzystania pojęcia zachowań tolerancyjnych jest 
jego rozszerzenie o moment aktywny czy wręcz interaktywny. Nie jest to więc 
cierpliwe znoszenie czy tolerowanie, lecz akceptacja i komunikacja społeczna. To 
rozszerzenie w jego konsekwentnym zastosowaniu idzie w kierunku reinterpreta-
cji tego pojęcia i jego zasadniczego umiejscowienia. Zachowanie tolerancyjne nie 
jest wtedy więcej wglądem w relacje między władzą a tolerowaniem, lecz koncep-
cją ukształtowanie społeczeństwa. W ten sposób zasada wertykalna staje się 
horyzontalną zasadą uporządkowania wzorów zachowania. Zachowania toleran-
cyjne określają stosunek pomiędzy mną a innym społeczeństwem a jednostką, 
tudzież jednością a wielością66. Dokładnie w ten sposób jest budowany stosunek 
napięcia, którego społeczeństwo obywatelskie potrzebuje i które je konstytuuje. 
Zachowanie tolerancyjne rozumie uznanie innego w jego przestrzeni działania 
i wraz nią w ramach systemu norm społeczeństwa obywatelskiego jako konstytu-
ujący element strukturalny. U jego podstaw leży zasadnicza wartość równowarto-
ści, która sama przez się wyklucza proste tolerowanie. Ten stosunek do innego nie 
oznacza jeszcze wcale identyfi kacji z nim. To pogrzebałoby tę relację lub ją znisz-

64 R. Forst, Toleranz im Konfl ikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriff s, 
Frankfurt/M 2003, s. 13; D. Bischur, Toleranz. Im Wechselspiel von Identität und Integration, Wien 
2003, s. 72.

65 D. Bischur, op.cit., s. 71.
66 A. Assmann, Die Spannung von Einheit und Vielfalt als Grundstruktur der Toleranz, [w:] Kul-

turthema: Toleranz, red. A. Wierlacher, München 1996, s. 83–102.
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czyło. Wartość akceptacji innego wraz z jego przestrzenią działania jest defi niowana 
poprzez korzyści społeczne, a nie zgodność. Dlatego ten inny jest ważny i jest 
tolerowany, gdyż to, co jest nieważne, nie potrzeba tolerować67. Zachowanie tole-
rancyjne zakłada wręcz istnienie innego, i w tym zdystansowaną postawę lub także 
odmienność poglądów jako niby elementy porządku i chaosu. Całość jest perma-
nentnym procesem edukacyjnym i decyzją o społecznym wartościowaniu, a więc 
pytanie o „bezstronnego obserwatora” ustalenie korzyści społecznych oznacza 
odniesienie systemu do siebie. Społeczeństwo obywatelskie jako makrosystem jest 
tu reprezentowane przez pryzmat mikrohistorii, w którym akceptacja jednostki 
w jej indywidualności i w jej projekcie życiowym znajduje się w centralnym punk-
cie68, a zachowanie tolerancji staje się zasadą moralną i świadczeniem rozsądku69. 
Tutaj zbliżamy się bardzo do człowieka według Luhmanna, czyli człowieka jako 
systemu zamkniętego70, gdyż dopiero poprzez akceptację celu życiowego staje się 
on obiektem zachowań tolerancyjnych. Tutaj zamyka się także koło dynamiki 
społeczeństwa obywatelskiego. Tam, gdzie nie rządzi bądź nie współrządzi zacho-
wanie tolerancji, tam widzimy niedobór, uciążliwą klęskę71. Tylko tolerancyjne 
wspólnoty mogą być stabilne (Spinoza)72.

4. O POŻYTKU TEGO POJĘCIA (OCENA/LINIE BADAWCZE)

Bez wątpienia w przeciągu minionych dziesięcioleci bardzo dużo osiągnięto 
w obszarze badawczym dotyczącym społeczeństwa obywatelskiego. W każdym 
bądź razie można dziś rozpoznać związane z tym nowe kwestie badawcze i przede 
wszystkim interdyscyplinarne ambicje, pokazać społeczeństwo obywatelskie jako 
otwarty problem badawczy. Dotyczy to nie tylko jego identyfi kacji jako typu 
społecznego, lecz także jego metodycznej wartości dla analizy nowoczesnych 
społeczeństw. Gdy konsekwentnie zastosuje się wszystkie znalezione parametry, 

67 J. Halberstam, Th e Paradox of Tolerance, „Philosophical Forum” 1982/1983, nr 24,  2, s. 190–207, 
tutaj s. 190.

68 J. Raz, Th e Morality of Freedom, Oxford 1986, s. 291.
69 R. Forst, Toleranz im Konfl ikt…, s. 23.
70 Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Th eorie, Frankfurt/M 1991, s. 346 i n.; 

D. Horster, Niklas Luhmann, München 1997, s. 94.
71 A. Mitscherlich, op.cit.s. 14.
72 R. Poscher, Spinoza und das Paradox der Toleranz, [w:] Toleranz als Ordnungsprinzip…, op.cit. 

s. 129–144.
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szybko staniemy przed dylematem, że oczywiście coś się dzieje lub działo, co 
w ogóle nie powinno się stać. Można tego tylko uniknąć, jeśli zaprojektuje się 
społeczeństwo obywatelskie jako schemat i pojmuje się je jako niedoskonałe oraz 
zastosuje metodę analizy, która posługuje się pojedynczymi kategoriami, jakie 
konstytuują społeczeństwo obywatelskie. Wynikiem tych badań mogą być na 
wskroś różne modele społeczeństwa obywatelskiego lub zachowań obywatelskich, 
które odpowiadają w mniejszym stopniu za jednorodność i kontynuację, a w więk-
szym wymiarze za niejednorodność i brak kontynuacji73. Musimy być tak otwarci, 
względnie przyznać, że nasza historyczna perspektywa wymiaru i porządku 
społeczeństw nie zgadza się, a my zbyt często jeszcze idziemy za naszą pasją 
porządkowania i kategoryzacji. Czyż nie jest to bezsporną tendencją i nauką 
wypływającą z badań historyczno-politycznych, że intensywniejsze zajmowanie 
się konstrukcjami i stanami społecznymi prawie bez wyjątku prowadzi do relaty-
wizacji i likwidacji zbyt surowych wzorców oceny? Czyż po stwierdzeniu o jed-
norodności, który rodziło określoną logikę lub z niej wynikało, nie następowało 
zbyt często przyznanie się do istnienia zasadniczo bardziej kompleksowego 
i zróżnicowanego zjawiska, za czym szło zwątpienie w system? Jest wiele tego 
powodów. Jednym z najważniejszych jest zaniedbanie i niedocenianie wymiaru 
pól komunikacji społecznej i przestrzeni do działania. Zachowania indywidualne 
czy także grupowe nie dopasowują się koniecznie i zawsze do wielkich projektów 
społecznych, względnie ewolucyjnych czy rewolucyjnych przełomów, mogą je 
jednak obsługiwać. Zachowanie i cel, orientacja i kierunek nie są przecież związ-
kiem przyczynowo-skutkowym. Aspekty niekonformistyczne bytu mogą posiadać 
określający charakter bez rozwoju oddziaływań destrukcyjnych w sposób chciany 
lub niechciany. Komunikacja społeczna jest istotnie bardziej otwarta, niż to 
z zewnątrz wygląda. To jest właśnie pewien „Volksdeutsch” w miejscowości 
Żółkiew, który konformistycznie współpracuje jako antysemita z niemieckim 
okupantem, a w swojej piwnicy ukrywa Żydów, nieważne z jakiej motywacji74. 
Nie zmienia on nic w odniesieniu do celu i przebiegu, rozwija jednak działanie 
i komunikację społeczną.

Społeczeństwo obywatelskie oznacza przede wszystkim, że zauważa się w nim 
mocniej dychotomię indywidualnego i kolektywnego projektu życiowego i różno-
rodność indywidualnej egzystencji, a jej czynniki wpływu i rezygnacje są mocniej 

73 Ch. Taylor, Modes of Civil Society, „Publik Culture” 1990, vol. 3, s. 101.
74 In der Finsternis, „Süddeutsche Zeitung”, 24./25.10.2009, nr 245, s. V 2/6.
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uwzględniane75. Ten dyskurs interesów76 pomiędzy wyobrażeniami partykularnymi 
i społecznymi stwarza ten proces uczenia się w społeczeństwie obywatelskim 
i określa tegoż funkcjonalność. Przy tym nie chodzi o całkowite zrównanie proce-
sów społecznych i indywidualnych. Także wyobrażenia o ujednoliceniu w społe-
czeństwie obywatelskim lub poprzez nie są naiwne, nawet gdyby dało się je udo-
wodnić metodą Kantowską77. Nie tylko dlatego, że przecież wszechogarniający 
porządek społeczny z reguły nie jest świadomym celem działań indywidualnych78, 
to interesy partykularne pozostaną i mogą formalnie nadal być nie do pogodzenia 
z interesami społecznymi, nie zagrażając projektowi społecznemu. Istnieje zatem 
ustalony front konfl iktu pomiędzy jednostką a społeczeństwem, w którym to ten 
własny sens jednostki się rozwija79. Pełna przystawalność między nimi nie istnieje. 
Doprowadziłaby ona do dowolności i braku orientacji80. Ważnym elementem dla 
społeczeństwa obywatelskiego jest zachowanie opcji działania i pośredniczenie 
w kompetencjach decyzyjnych81. Przy tym jest więc kierunkowość celu projektu 
społecznego konieczna i w pewnym stopniu także koniecznie utopijna. Struktura 
atrakcyjności społeczeństwa obywatelskiego w obchodzeniu się z osobowościami 
zindywidualizowanymi polega przede wszystkim na jednoznaczności przekazy-
wania unormowanych wyobrażeń o wartościach. Jednoznaczność i opcja działania 
to produktywny stosunek napięcia, który tworzy jedność społeczeństwa obywatel-
skiego. Ten przy tym rozwinięty i zachowany sens własny jest w zrozumienie 
Luhmanna odgraniczeniem jako przesłanką społecznej komunikacji i bierze 
w rachuby ukształtowaną świadomość możliwości realizacji, którą posiada nowo-
czesny człowiek82. Społeczeństwo obywatelskie gwarantuje nie tylko działanie, lecz 
także zapośrednicza rzeczywistość w porównaniu do konstrukcji społecznych. 
Wypełnia ono tym samym elementarną potrzebę bezpieczeństwa jednostki poprzez 

75 U. Haltern, Bürgerliche Gesellschaft . Sozialtheoretische und sozialhistorische Aspekte, Darm-
stadt 1985, s. 112 i n.

76 H. Münkler, Politische Tugend. Bedarf die Demokratie einer soziomoralischen Grundlegung?, 
[w:] Die Chancen der Freiheit. Grundprobleme der Demokratie, red. H. Münkler, München–Zürich 
1992, s. 25–46, tutaj s. 37 i n.

77 H. König, Zivilisation und Leidenschaft . Die Masse im bürgerlichen Zeitalter, Hamburg 1992, 
s. 9 i n.

78 Böcher wskazuje na s. 290 na Friedricha von Hayek.
79 S. Fuchs, Der Verlust der Eindeutigkeit. Annäherung an Individuum und Gesellschaft , Stuttgart 

2007, s. 43.
80 Ibidem, s. 49.
81 C. Off e, Überlegungen und Hypothesen zum Problem politischer Legitimation, [w:] Bürgerlicher 

Staat und politische Legitimation, Frankfurt/M 1976, s. 80–105, tutaj s. 84 i n.
82 A. Baruzzi, Machbarkeit. Perspektiven unseres Lebens, Freiburg–München 1996, s. 11 i n.
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konkretnie przeżywalne uczestnictwo, które wykazuje nośne perspektywy działa-
nia. Dochodzi więc do komunikacji społecznej, która nie kończy się na wtopieniu 
jednostki w społeczeństwo jako kultu wspólnoty lecz w doświadczeniu kontynuacji 
i zmiany obiecuje rozrachunek z oczekiwaniami, nadziejami i obawami jako 
„orientacyjne ramy odniesienia”83, odczuwane jako przyrost społecznej suweren-
ności. Te związki narzucają cały szereg pytań, które w naukach społecznych 
pojawiają się i wyrażają w takich pojęciach, jak zaufanie i orientacja84 i są sednem 
społeczeństwa obywatelskiego. Zmierzają one do odkrycia przestrzeni działania, 
które decydują o działaniach indywidualnych i relacji pomiędzy jednostką a spo-
łeczeństwem. Punktem wyjścia jest założenie, że społeczeństwo obywatelskie jest 
przestrzenią działania o wielu cząstkowych tego typu przestrzeniach85, w której 
człowiek nie da się przyporządkować tylko jednemu systemowi, części czy kom-
pleksowi, lecz przynależy do różnych systemów funkcjonalnych jednocześnie, które 
to odpowiadają jego partykularnym interesom. W ten sposób człowiek dopasowuje 
się z jednej strony do kompleksowości nowoczesnego świata, tzw. multiple moder-
nities (Shmuel Noah Eisenstadt), quasi jako zasada przeżycia i wybiera zachowania 
obywatelskie, ponieważ ta forma daje mu zarówno orientację i bezpieczeństwo, jak 
i akceptuje oraz wykorzystuje jego partykularne interesy. Ta modularność należy 
do podstaw społeczeństwa obywatelskiego, a modularny człowiek jest jego przed-
miotem. Tu właśnie zachodzi społeczeństwo obywatelskie. Modularny człowiek 
nie jest ograniczeniem, lecz wymogiem: Sam jest czynnikiem korygującym i zapo-
biegającym temu, że uspołecznienie stanie się paraliżującym kultem wspólnoty 86.

Społeczeństwo obywatelskie pozostaje jako otwarta zasada strukturalna nadal 
eksperymentem. Nie tylko, dlatego, że przedmiot i metoda warunkują się nawzajem 
i wbudowują w ten sposób samorefl eksję w proces poznania, lecz także dlatego, że 
one jako wymóg interdyscyplinarny formułują roszczenia diagnozy współczesno-
ści i sytuacji transnarodowej, a życie starają się ujmować w kategoriach refl eksji 
nad przeszłością i projekcji przyszłości. Ta kompleksowa perspektywa wyklucza 

83 A. Evers, H. Nowotny, Über den Umgang mit Unsicherheit. Die Entdeckung von Gestaltbarkeit 
der Gesellschaft , Frankfurt/M 1987, s. 24.

84 J.P. Reemtsma, Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstruktion der Moderne, 
Hamburg 2008; Idem, Hässliche Wirklichkeit und liebgewordene Illusionen, „Süddeutsche Zeitung”, 
25.01.2008, s. 14.

85 M. Walzer, Was heißt zivile Gesellschaft ?, [w:] Bürgergesellschaft , Recht und Demokratie, red. 
B. van den Brink, W. van Reijen, Frankfurt/1995, s. 44–70, tutaj s. 56.

86 E. Gellner, Bedingungen der Freiheit. Die Zivilgesellschaft  und ihre Rivalen, Stuttgart 1995, s. 110, 
120, 203.
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podejście w oparciu o gotowe elementy i z góry ustalone kategorie, tak samo jak 
założenie, „że określony system jest modelem, do którego dążą wszystkie przemia-
ny”87. Są to raczej identyfi kowane w procesie zajmowania się przedmiotem społe-
czeństwa obywatelskiego jako znaczące ujęcia problemów, takie jak tworzenie 
norm i postawy tolerancyjne, które zostały na konkretnym obiekcie wypróbowane 
i przy tym podlegają bliższemu określeniu. Stanowią one równocześnie pewien 
ferment, który uwidacznia zastosowane rodzaje działań i „logikę aktorów”88. Nie 
może być przeto celem defi niowanie określonego typu ogólnego, natomiast projekt 
społeczeństwa obywatelskiego może egzystować w bardzo różnych modelach, które 
noszą charakter procesu. Jego ujmowanie i przedstawianie jest metodycznie bardzo 
zbliżone do Histoire croisée89. W centralnym punkcie znajdują się przestrzenie 
działania i ich indywidualne oraz specyfi czne dla poszczególnych grup wytwory. 
Idąc wzdłuż tych przestrzeni działania, rekonstruuje się komunikację społeczną 
i w ten sposób także podejmowanie decyzji, które decydują o treści i działaniach 
społeczeństwa obywatelskiego. Ujmowanie społeczeństwa obywatelskiego jako 
łącznej konstrukcji społecznej o stałych parametrach wydaje się być dlatego kon-
cepcyjnie nie do podjęcia. Zachowania jednostek w obszarach czy sieciach powią-
zanych oraz ewentualnie w systemach musi zostać zidentyfi kowane i przebadane 
odnośnie do siły oddziaływania i zasięgu, co także oznacza, że należy łącznie 
traktować historię w skali mikro i makro 90. Przy tym połączenie dłużej działających 
społecznych procesów rozwoju, jak np. proces cywilizacji, odgrywa w porównaniu 
do krótko trwających projektów życiowych lub wyobrażeń o działaniach, kluczową 
rolę. One decydują o uporaniu się z procesami zmian i akceptacji przemian, 
względnie ich interpretacji jako stabilizacji w sensie zachowania funkcjonalności 
społeczeństwa. Praktycznie oznacza to tyle, że upieranie się przy trwałości okre-
ślanego porządku w analizie historycznej czy politycznej faktycznych stanów 
rzeczy, systemów i zdarzeń, które dominują w metodyce, może przynieść tylko 
cząstkowe lub karykaturalne obrazy. Należy co najmniej tak samo poszukiwać 
nieporządku i indywidualnych możliwości rozwoju w celu uzyskania komplekso-
wych wyjaśnień. Oznacza to mocniejsze ukierunkowanie na niezgodnie z normą 
zachowania, co jest w mniejszym stopniu chcianym lub niechcianym wykrocze-

87 E. Hobsbawm, Wieviel Geschichte braucht die Zukunft , München 2001, s. 200.
88 M. Werner, B. Zimmermann, Vergleich, Transfer, Verfl echtung. Der Ansatz der Histoire croisée 

und die Herausforderung des Transnationalen, „Geschichte und Gesellschaft” 2002, nr 28, 
s. 607–636.

89 Ibidem, s. 621.
90 E. Hobsbawm, op.cit., s. 222.
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niem przeciwko narzuconemu systemowi norm, a w większym stopniu rozwojem 
własnych norm. Należy przeto stawiać pytanie o to, czy w ogóle należy szukać 
nowych miar oceny „normalności”, tak samo jak postaw wobec społeczeństwa 
i władzy zwierzchniej. Można przypuszczać, że te punkty widzenia dają więcej 
informacji o zachowaniach jednostek i grup oraz rysują bardziej ostry obraz stanu 
i funkcjonalności społeczeństwa. Musimy również mocniej rozróżniać pomiędzy 
tym życzeniowym obrazem zjawiska, jakim jest społeczeństwo, a tymi czynnikami, 
które je właściwie utrzymują czy wręcz tworzą, w sensie jego stabilizowania. A to 
stabilizowanie, więcej niż dotąd przypuszczano, tworzy właśnie nie polityka władz, 
lecz czynnik samoorganizacji. Jak dalece jest tu mowa o rzeczywistej zmianie, 
można wyjaśnić właściwie tylko wychodząc z tejże samoorganizacji, ponieważ 
stwierdzenie ciągłych zmian, względnie rozpoznanie czegoś zupełnie nowego jest 
tylko mechanizmem obronnym władzy przed rzeczywistymi zmianami. 

Tym, co generuje nowoczesność jest sprzeczność pomiędzy zdolnością do 
objaśniania świata a umiejętnością zmian. Regulatorem tejże sprzeczności może 
być społeczeństwo obywatelskie, gdyż generuje ono poczucie kształtowania i cią-
głości społeczeństwa. Przejawia się ono jako logiczna konsekwencja racjonalizacji 
świata. W centrum znajduje się suwerennie myślący podmiot, który realizuje swoje 
interesy. Społeczeństwo obywatelskie wydaje się być odpowiednim środkiem do 
określenia stosunku tego podmiotu do społeczeństwa i jego w nim pozycji.

SUMMARY

CIVIL SOCIETY HAS become a central subject in the intellectual discourse. It pulls attention 
to basic questions that so far have been omitted for long. Moreover, it is interesting because 
it can be dealt with to the same degree by historians, political scientists and sociologists. 
Beyond, through essential social events and existential problems media and politics defi ne 
civil society as a model and functional imperative upon which, as a kind of practical test, 
improvement of the dialogue between science and politics can be based.

In research and journalism three basic forms of civil society are to be encountered: 
in historical analysis as a model for describing the level of social development by means 
of measurement of participation in political life and socialization; as a result of research 
on contemporary society in terms of adult citizens` self-refl ection on existence correlated 
with the state; fi nally, as a utopia, as an eschatological goal of citizens` social development 
as an alternative to the state and as a result of individual maturity as well as conscious 
and reasonable processes of social formation. Th ese forms of appearance exist neither 
in a sequence nor in a succession and they strongly mesh with each other.
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A wide range of formulated opinions corresponds to the vast and diff use expectations 
towards the notion of civil society. In order to ease this tense relationship a multilayer off er 
of defi nitions is used. In most cases methodically traditionally applied empirical surveys 
serve the verifi cation of these defi nitions. Th is begins already with the creation of the 
notion: civil society, society of citizens refl ect not only the variety of opinions as regards 
content but they also express diverse methodical approaches and basically diff erent appli-
cation fi elds that are not necessarily to be related to diff erent disciplines. Opinions and 
concepts circle around the determination of modern society by means of description of 
area and actor as well as the relationship between the masses and the power in order to 
detect the functionality of a society.

First of all, civil society means to take stronger into account the dichotomy between 
individual and collective coping with life as well as to consider more the variety of indi-
vidual existence, its impact factors and alienation. Th is discourse between individual and 
societal perceptions constitutes the process of learning in the civil society and it determines 
its functionality.

Civil society as an open principle of structure remains an experiment. Th at is not only 
because subject and method determine each other and thus, they build self-refl exivity into 
the process of cognition, but also because civil society as an interdisciplinary challenge 
formulates the pretension to a diagnosis of contemporary history and transnational situa-
tion as well as it tries to comprehend the life in refl ected past and projected future. Th is 
complex view excludes an approach with prepared unities and fi xed categories. It is rather 
about problems that have been identifi ed as relevant in the process of dealing with the 
subject ”civil society”, such as norms creation and tolerant behavior that are proved on the 
concrete object and thus, they are to be more precisely defi ned.

What constitutes the modernity is a contradiction between the world explanation 
capability and the capability to change. Th e adjustment factor of this contradiction can be 
the civil society as it communicates the sensation of formation ability and durability of 
a society. It appears to be a logical consequence of the rationality of the world. In the 
central point there stands the sovereign thinking subject that pushes through interests. Th e 
civil society seems to be the right means of determining relationship of this subject to the 
society and its attitude in the society.
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WYODRĘBNIENIE SIĘ I USAMODZIELNIENIE profesjonalnej elity politycznej 
spośród pozostałej części elit społecznych i kulturowych uznawane jest we współ-
czesnej literaturze przedmiotu za jeden z czynników świadczących o dojrzewaniu 
i stabilizowaniu systemu demokratycznego1. Niezależny i profesjonalny system elit 
politycznych ma bowiem nie tylko dostarczać demokracji dobrze przygotowanych 
polityków, ale również zwolnić pozostałą część elit społecznych i kulturalnych 
z obowiązku wikłania się w bezpośrednią walkę polityczną oraz wynikające z niej 
podziały i napięcia. Głównym publicznym zadaniem tych ostatnich jest bowiem 
w pierwszym rządzie nie polityczny konfl ikt, ale kształtowanie i propagowanie 
metapolitycznych obywatelskich postaw, orientacji, identyfi kacji i wartości2, bez 
których żadna demokratyczna wspólnota obejść się nie może3.

Obserwując i analizując z tego punktu widzenia kształtowanie się młodej polskiej 
demokracji, trudno nie odnotować pewnego zaskoczenia. O ile bowiem za natu-
ralny, uzasadniony i ostatecznie korzystny uznać można istotny udział pozapoli-
tycznych elit kulturalnych i społecznych w demokratycznym przełomie 1989 roku, 
a także kompensowanie przez nie kadrowych braków partii postsolidarnościowych 
w pierwszych miesiącach i pierwszych latach młodej demokracji, o tyle zaskakiwać 

1 J. Blondel, F. Muller-Rommel, Elity polityczne, [w:] Zachowania polityczne, t. II, red. J. Russel, 
H-D Klingemann, Warszawa 2010, s. 423.

2 Wskazując w tym kontekście na publiczną odpowiedzialność naukowców Pierre Bourdieu pisze: 
„Jesteśmy jak mawiał Huserl „urzędnikami ludzkości”, opłacanymi przez państwo w celu odkrywania 
rzeczy dotyczących czy to świata natury, czy świata społecznego” (P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie 
dziennikarstwa, Warszawa 2009, s. 39).

3 Por.: E.W. Boeckenforde, Powstanie państwa jako element sekularyzacji, [w:] idem, Wolność – 
państwo – Kościół, Kraków 1994, s. 120–121.
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może i skłaniać do pytań stosunkowo szerokie ich polityczne zaangażowanie, nie 
tylko w pierwszej, ale także i drugiej dekadzie funkcjonowania współczesnej pol-
skiej sceny politycznej. I choć ta ostatnia wyraźnie się profesjonalizuje i krzepnie, 
to wciąż zaskakująco aktywni bywają na niej – formalnie z nią niezwiązani – ludzie 
kultury, nauki, sztuki, mediów, czasem sportowcy czy duchowni. 

Sytuacja ta rodzi szereg ciekawych pytań, wobec których politolog nie może 
pozostać obojętny. Skąd się ów fenomen bierze i jakie przyjmuje formy? Jak wpływa 
na kształt polskiej demokracji, a jak na funkcjonowanie samych elit? Czy jest on 
ciągle formą zastępczą i przejściową kształtującego się młodego systemu politycz-
nego, czy też jego – spotykaną także gdzie indziej – cechą trwałą. Wreszcie, może 
najważniejsze, jaka jest publiczna funkcja niepolitycznych elit w demokratycznym 
społeczeństwie i jakie są jej granice? 

INTELEKTUALISTA CZY INTELIGENT? 
DWIE RÓŻNE TRADYCJE

Zanim niektóre z postawionych wyżej kwestii spróbujemy podjąć nieco szerzej, 
odnotujmy, że nie są one ani nowe, ani specyfi cznie polskie. Odwrotnie. Należą 
zarówno do głównego nurtu klasycznej europejskiej refl eksji politycznej w ogóle, 
jak i do klasyki badań nad współczesną demokracją w szczególe.

W wymiarze pierwszym przypomnijmy tylko, że całe właściwie dzieje europej-
skiej myśli politycznej przeszywa pewne wyraźne napięcie między politycznym 
marzeniem o dobrych rządach wykształconych i szlachetnych mędrców a politycz-
nym realizmem głoszącym, że istotą polityki są siła i zdecydowanie, których próżno 
szukać w opasłych księgach czy moralnych skrupułach fi lozofów4. Najbardziej 
znanym przykładem pierwszego jest oczywiście platońska idea władzy fi lozofów, 
drugie zawarte jest choćby w znanym niemieckim powiedzeniu, przypisywanym 
Bismarckowi: „Hunterfunfzig Professoren, Vaterland du bist Verloren”5.

W wymiarze drugim, bardziej współczesnym, wystarczy wspomnieć, że naukowa 
refl eksja nad współczesną demokracją rozpoczyna się między innymi od klasycz-
nych rozpraw V. Pareto, G. Mosci, M. Webera, czy J. Schumpetera, formułujących 

4 Tak rozumiany polityczny realizm w tradycji europejskiej funduje między innymi myśl poli-
tyczna Niccolo Machiavellego, Th omasa Hobbesa czy Carla Schmitta. 

5 Z niem: „Wystarczy 150 profesorów i ojczyzno jesteś zgubiona”. 
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właśnie problem politycznego znaczenia elit6. Dobrym punktem wyjścia dla 
postawienia tej kwestii była choćby słynna – wykorzystywana dziś w biznesie7 – 
teoria 80/20 Pareto, zgodnie z którą 80 procent zasobów, także intelektualnych czy 
kulturowych, jest na ogół w dyspozycji 20 procent populacji. Jej rozwinięciem 
i polityczną konsekwencją było wprowadzenie przez niego do debaty społecznej 
i politycznej pojęcia elita, która w sposób nowoczesny opisywać miało społeczną 
pozycję, rolę i odpowiedzialność współczesnych arystotelesowskich aristos8. Na 
tym gruncie, G. Mosca i M. Weber, a potem także Schumpeter i Aron rozwijają 
kanon nowoczesnej teorii elit. Podkreśla się w niej zwykle, że w demokracji nie 
tylko lud, ale także nowoczesne elity – biurokratyczne, partyjne czy ekonomiczne 
– są faktycznym podmiotem władzy. Zwraca się uwagę, że upodmiotawiające się 
elity mogą w demokracji, z jednej strony, stanowić niebezpieczeństwo jako nie-
kontrolowana politycznie władza, z drugiej, są jej naturalnym sprzymierzeńcem, 
jako jeszcze jedna instancja ograniczająca władzę polityków. 

Dla naszych rozważań ważne jest jednak to, że – zwłaszcza w tradycji wyzna-
czonej przez R. Arona – podkreśla się także istotną różnicę i niezależność między 
elitami stricte politycznymi a elitami społecznymi9. Te pierwsze swą społeczną 
pozycję budować mają przede wszystkim wokół politycznej władzy zadaniem 
drugich ma być reprezentacja niezależnego społeczeństwa i jego – szeroko rozu-
mianych – zasobów intelektualnych, społecznych, kulturalnych, ekonomicznych 
i symbolicznych. Podtrzymywanie tej autonomii i różnicy ma być gwarancją 
demokratycznej autonomii społeczeństwa wobec państwa, a także wyrazem pro-
fesjonalności zawodowej, owych niepolitycznych elit, a więc naukowców, dzienni-
karzy, lekarzy, adwokatów, duchownych i sportowców.

Ten – szeroko już wydeptany – trakt myślenia o roli elit w nowoczesnej demo-
kracji, w odniesieniu do współczesnej Polski konieczne trzeba jednak uzupełnić 
o wątki i doświadczenia rodzime, a mówiąc nieco dokładniej, środkowo-europej-
skie. Kiedy bowiem w Europie Zachodniej rodzą się w wieku XIX współczesne 
państwa narodowe, ich masowe społeczeństwa, demokracje i profesjonalizujące 
się elity, Europa Wschodnia i Środkowa, budzi dopiero swe narodowe świadomo-
ści, dążenia, plany i ambicje. W tym też kontekście, w regionie, a nade wszystko 

6 Por. E. Etzoni-Halevy, Władza w demokracji: teoria elit demokratycznych, [w:] P. Śpiewak, 
Przyszłość demokracji, Warszawa 2005, s. 109 i n.

7 Por.: D. Parmenter, Pareto’s 80/20 Rule, for Corporate Accountans, Bicentenial Willey 2007; J.A. 
Amos, 80/20 Managmet. Work smarter, not harder, and quadruple your result, Oxford 2001.

8 Por. G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 183.
9 Por. E. Etzoni-Halevy, Władza w demokracji: teoria elit demokratycznych, op.cit., s. 113–114.
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na ziemiach zaboru rosyjskiego po powstaniu styczniowym, pojawia się specy-
fi czna, nieznana na Zachodzie grupa społeczna – inteligencja10. To ona bierze na 
siebie zadanie „budzenia” i podtrzymania świadomości, nieistniejącego jeszcze 
formalnie, narodu, kształcenia go i przygotowywania do przyszłej państwowości. 
Dziewiętnastowieczny polski inteligent bardzo często staje się więc niepokornym 
radykałem, który w poczuciu swej społecznej misji i odpowiedzialności, rzuca 
wyzwanie zastanemu porządkowi społecznemu i politycznemu i staje po stronie 
prostego ludu, szukając inspiracji w spenserowskim pozytywizmie, czasem socja-
lizmie, czasem w radykalnej myśli narodowej, a czasem na kartach Ewangelii11. 

Ów dobrze znany i opisany fenomen polskiego inteligenta, uosabiany przez 
Stefana Żeromskiego, Edwarda Abramowskiego, Stanisława Brzozowskiego czy 
Marię i Stanisława Ossowskich, odciśnie swe głębokie piętno nie tylko w świado-
mości tej nowej i specyfi cznej grupy społecznej, ale także w całej współczesnej 
historii Polski. Szczególnie dobitnie widać to zwłaszcza w okresie PRL. Powojenna 
elita kulturalna, literacka i artystyczna, po uwiedzeniu marksizmem i tzw. „uką-
szeniem Heglowskim”, już od Października’56 staje się wyrazicielem społecznej 
nieufności, krytycyzmu, a z czasem także buntu wobec komunistycznej władzy 
i jej ustroju12. Wydarzenia Marca‘68, powstanie i działalność KOR w latach 70., 
wreszcie szerokie zaangażowanie inteligencji w tworzenie ofi cjalnej, a potem 
„podziemnej” Solidarności dają inteligencji w Polsce szczególny społeczny mandat 
i największe chyba spełnienia jej inteligenckiego imperatywu społecznej posługi 
robotnikom i chłopom13. 

W efekcie po 1989 roku w świadomości polskich elit, ale także w szerszej świa-
domości społecznej, ścierają się ze sobą te dwa różne wyobrażenia politycznej roli 
elit. To zachodnie, zgodnie z którym ciężar demokratycznej walki politycznej brać 
powinny na swe barki rodzące się właśnie partie polityczne, i to środkowoeuro-
pejskie, zgodnie z którym, także w warunkach demokracji, ludzie znani i wykształ-
ceni mają szczególną misję społeczną, publiczną, a czasem polityczną. Wyobraże-
nie pierwsze niesie ze sobą archetyp bezstronnego intelektualisty, który swą wiedzą, 
autorytetem i doświadczeniem służy jako niezależny ekspert w swojej dziedzinie, 
zbierając publicznie głos tylko w obrębie swej profesji, starannie skrywając swe 

10 Por. Wcielenia inteligencji, rozmowa z Andrzejem Walickim, „Respublika” 1998 nr 1, s. 34.
11 Por. B. Cywiński, Rodowody niepokornych, Warszawa 1984, s. 102 i n. 
12 Programem ideowym tego środowiska, nazywanego czasem mianem „lewicy laickiej” stanie 

się oczywiście słynna książka Adama Michnika pt. Kościół, lewica, dialog. Por. A. Michnik, Kościół, 
lewica, dialog, Paryż 1977.

13 Por. S. Sowiński, Lekcja KOR, „Więź” 2006, nr 10, s. 62–69.
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polityczne sympatie i trzymając się z daleka do politycznej walki. W wyobrażeniu 
drugim wyraźnie powraca archetyp inteligenta, który bez względu na rodzaj pro-
fesji i wykształcenia w imię społecznej odpowiedzialności, raz po raz staje w roz-
maite bezpośrednie polityczne szranki. 

MEDIA, AFERY, AUTORYTET PAŃSTWA

Zaskakująca popularność i trwałość archetypu inteligenckiego, przekładająca 
się na interesujący nas fenomen zaangażowania politycznego polskich naukowców, 
dziennikarzy, czy ludzi kultury w latach 90., spowodowana była zapewne specyfi ką 
czasu transformacji. Wspomniany wyżej brak wykształtowanych elit politycznych, 
brak demokratycznych reguł, doświadczeń i praktyk politycznych, wreszcie poszu-
kiwanie przez Polskę i Polaków miejsca na mapie politycznej i kulturalnej Europy 
świata, wszystko to uzasadniało aktywność polityczną autorytetów z polityką 
niezwiązanych, lub związanych luźno. Wspomnijmy tu choćby fenomen „profe-
sorskiej” i „inteligenckiej” Unii Demokratycznej (Wolności), która odcisnęła trwałe 
i pozytywne piętno na budowie polskiej demokracji, postaci, często charyzmatycz-
nych polityków – profesorów: Bronisława Geremka, Leszka Balcerowicza, Lecha 
Falandysza, Grzegorza Kołodki, Zbigniewa Religii czy Jerzego Buzka, którzy do 
polityki przychodzili czasem wprost ze swych seminariów i instytutów badaw-
czych14, czy niezwykłe i szerokie zaangażowanie inteligencji, w tym także ducho-
wieństwa w proces, w przygotowanie Polski i polskiego społeczeństwa do integra-
cji z Unią Europejską.

Jak jednak tłumaczyć trwałość owego archetypu i zaangażowania w drugiej 
dekadzie, bardziej dojrzałej i ukształtowanej polskiej demokracji, na początku 
XXI w.? Wydaje się, że w grę wchodzić mogą tu trzy co najmniej grupy czynników.

Po pierwsze pewną rolę odegrało tu zapewne zjawisko mediatyzacji polityki. Już 
w połowie lat 90. Aleksander Kwaśniewski w swej pierwszej kampanii prezydenc-
kiej, podrygując na scenie i pośpiewując „Ole, ole Olek…” niezwykle ryzykownie, 
ale jak się okazało skutecznie, sięgnął po popularną wówczas muzykę disco polo, 
ocieplając w ten sposób skutecznie w mediach swój ówczesny polityczny wizerunek. 
Dwa lata później jeszcze odważniej po rozmaite, tym razem poważniejsze symbole 
kultury popularnej, zwłaszcza fi lmowej (Matrix) czy muzycznej (zespół Voo Voo), 

14 O fenomenie tym pisałem wcześniej: S. Sowiński, Profesor i polityka, „Rzeczpospolita”, 
18.02.2006.
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sięgnął sztab wyborczy AWS. Od tej pory we wszystkich niemal kampaniach 
wszystkich liczących się sztabów pojawiać się zaczęli znani artyści, sportowcy czy 
ludzie nauki, ogrzewający swym blaskiem medialny wizerunek poszczególnych 
komitetów wyborczych i kandydatów. 

Równie ważne okazało się też rozwinięcie się w Polsce w ciągu ostatnich dziesię-
ciu lat sieci telewizji i rozgłośni informacyjnych. Za ich sprawą polityka staje się 
w dużej mierze codzienną sztuką budowania politycznego napięcia, szukania 
obrazowych porównań i formułowania ciętych bon motów. Co więcej, liczne redak-
cje informacyjne do swego codziennego politycznego przekazu potrzebują coraz 
liczniejszej grupy ekspertów i komentatorów, którzy mają być ciekawi, przykuwający 
uwagę i frapujący. Stąd już tylko krok do pokusy, by sprawami politycznymi lub 
publicznymi, zajmująco, z napięciem, z właściwą emocją wyrazistością, zwłaszcza 
w mediach, zajmowali się także znani ze swych zawodowych sukcesów, obdarzeni 
charyzmą ludzie sztuki, kultury15, dziennikarze czy naukowcy16.  

Po drugie, w interesującym nas kontekście warto zwrócić uwagę, że tradycyjną 
polityczną konkurencję między lewicą a prawicą, odtwarzaną w Polsce w postaci 
podziału na stronę postpeerelowską i postsolidarnościową, po 2005 roku zastąpiła 
gwałtowna i miejscami brutalna walka dwu postsolidarnościowych partii prawi-
cowych. W efekcie, toczona między nimi walka na śmierć i życie stała się plemienną 
walką na zagrożenia, emocje, imponderabilia i symbole. I to także przyciągać może 
ku bieżącej polityce elity, zarówno te, które zaniepokojone są brakiem polityki 
modernizacyjnej, racjonalnej i realnej, jak i te, które czują się strażnikami symboli, 
wartości i emocji.

Po trzecie wreszcie, elity intelektualne i społeczne kojarzone zwłaszcza z prawi-
cową częścią społeczeństwa, mogły poczuć się politycznie potrzebne i odpowie-
dzialne, zwłaszcza w okresie afer politycznych lat 2002–2004. Warto przypomnieć, 
że powstały w tym kontekście, i nawołujący do odbudowy autorytetu państwa, 
republikański model „IV Rzeczpospolitej” formułowali funkcjonujący wówczas 
poza polityką, cenieni naukowcy i publicyści, tacy jak Rafał Maryja, Paweł Śpiewak 
czy Jarosław Gowin. 

15 Jak opisuje proces ten jeden ze znanych muzyków polskiej sceny rockowej: „Byłem już nie tylko 
muzykiem, ale mądralą od wszystkiego. Znałem się na relacjach polsko-żydowskich, redukcji armii nie-
mieckiej. Mogłem skazać Polańskiego na niebyt, albo załatwić mu niewinność. Powiedzieć coś o dopala-
czach. Chcąc nie chcąc, stałem się medialną przekąską między newsem o Smoleńsku a prognozą pogody” 
(Byłem medialną przekąską, rozmowa z Zygmuntem Staszczykiem, „Rzeczpospolita”, 1.04.2011).

16 Por. M. Zaborski, Politolog – komentator. Dylematy etyczne, „Athenaeum. Polskie Studia Poli-
tologiczne” 2010, nr 26, s. 63–76.
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ARTYŚCI, NAUKOWCY, DZIENNIKARZE, SPORTOWCY, 
ZWIĄZKOWCY, DUCHOWNI

Interesującą nas aktywność polityczną społecznych i kulturalnych elit współcze-
snej Polski można oczywiście analizować pod względem poszczególnych zawodów 
i profesji. 

I tak zaczynając od najpopularniejszej bodaj części polskich elit opiniotwórczych, 
a więc szeroko rozumianego środowiska kultury i show biznesu, wydaje się, że 
w interesującym nas okresie pierwszej dekady XXI wieku, w bieżącą politykę 
angażowało się ono zaskakująco często i intensywnie. Dotyczy to zwłaszcza okresu 
po 2005 roku, kiedy znacząca jego część wyraźnie zdystansowała się od ówczesnej 
władzy i jej projektu IV Rzeczpospolitej, popierając jesienią 2007 rokuidącą wów-
czas do władzy PO. Ale także poza tym okresem artyści dość chętnie angażowali 
się w rozmaite komitety wyborcze17, a nawet komentowali bezpośrednią politykę, 
oceniając publicznie poszczególne partie, polityków i efekty ich rządzenia18. 

Trudno też nie dostrzec politycznej czy też około politycznej aktywności 
naukowców. Podobnie jak ludzie kultury i sztuki, dość chętnie zasiadali w komi-
tetach poparcia politycznego, uczestniczyli w debacie politycznej, a nawet – co nie 
zdarzało się raczej wśród twórców – angażowali się w politykę, w sposób zawodowy 
i formalny. Przypomnijmy, okazjami do politycznego, czy też około politycznego 
angażowania się ludzi nauki w debatę publiczną, w ostatniej dekadzie były między 
innymi: dyskusja nad przyjęciem przez Polskę Konstytucji Europejskiej19, spór 

17 W liczącym 160 osób Komitecie Poparcia Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenc-
kich 2011 roku znalazło niemal 70 znanych twórców (http://wybory.onet.pl/prezydenckie-2010/
aktualnosci/komitet-poparcia-bronislawa-komorowskiego,8,3225747,aktualnosc.html). Z kolei 
w liczącym 152 osoby Warszawskim Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, w tych samych 
wyborach, postaci twórców zajmowały blisko 60 miejsc (http://jaroslawkaczynski.info/poparcie/
Warszawski _spoleczny_komitet_poparcia).

18 Por. Byłem medialną przekąską, op.cit.; Subbotko, „Drugie śniadanie mistrzów”, czyli rockan-
drollowcy kontra Tusk, „Gazeta Wyborcza”, 24.03.2011 (http://www.tvn24.pl/12690,1692251,1,6,mel-
ler-stracil-cierpliwosc-do-platformy,wiadomosc.html). 

19 Dobrym tego przykładem był „List otwarty do Europejskiej Opinii Publicznej” z roku 2003, 
w którym liczni luminarze nauki pisali między innymi: „naszych opinii nie reprezentuje ani parla-
ment, ani główne media. Media i politycy stawiają nas przed wyborem „Nicea albo śmierć”, czasem 
tylko sugerują, że mimo wszystko powinniśmy pójść na kompromis. Frazeologia narodowego interesu 
używana przez wszystkie partie od LPR po SLD przesłania fakt, iż Konstytucja dla Europy to kolejny 
krok na drodze do integracji europejskiej” (http://www.krytykapolityczna.pl/Teksty-poza-KP/List-
Otwarty-do-Europejskiej-Opinii-Publicznej/menu-id-129.html).



89Władza elit? Elity społeczne w polskiej demokracji pierwszej dekady XXI w.

o lustrację, zwłaszcza spór o ustawę lustracyjną z 200720 roku, czy debata nad 
zmianami w fi nansowaniu OFE z 2011 roku21.

Oddzielną kategorię zawodową i oddzielną kwestię, w interesującym nas kon-
tekście, stanowią oczywiście dziennikarze. Sprawa politycznego zaangażowania 
dziennikarzy jest na tyle skomplikowana i złożona, że trudno ująć ją w formie kilku 
zdań. Najogólniej można zatem chyba tylko zauważyć, że także i w tym przypadku 
problem zdecydowanie nasila się po 2005 roku. O ile bowiem przedtem dzienni-
karze zajmujący się polityką (także tą budzącą emocje, np. aferami Rywina czy 
aferą starachowicką) swe przekonania i poglądy starali się generalnie skrywać 
i maskować, o tyle po przejęciu władzy przez PiS, z jednej strony pojawia się 
w środowisku grupa, która wyraźnie „kibicuje” programowi IV Rzeczpospolitej, 
z drugiej zaś, wyraźnie nasila się zjawisko programowej niechęci wobec PiS i jego 
polityków. Dalej zauważyć można, że uwikłanie dziennikarzy w politykę po 2005 
roku przebiegało według dwóch, dość różnych, wzorów i modeli. Z jednej strony 
– rzadziej – było ono wynikiem świadomych wyborów ideowych dziennikarzy, 
którzy uznali, że ich misją jest nie tylko świat polityczny opisywać, ale także zmie-
niać, z drugiej – głównie w wypadku mediów publicznych – jego przyczyną był 
wyraźne widoczny po 2005 roku mechanizm politycznego wyboru ich władz.

Wydaje się, że zdecydowanie mniej w bezpośrednią politykę angażowali się 
natomiast najbardziej popularni i rozpoznawalni sportowcy. I jeśli nawet nazwiska 
niektórych z nich odnaleźć można na listach komitetów wyborczych, to na ogół 
dotyczyło to tych, którzy zakończyli już swą zawodniczą czy trenerską karierę. 
Sportowcy czynni, znajdujący się u szczytu swej formy i popularności, na ogół 
skrywali swe poglądy i przekonania polityczne. A jeśli już nawet zabierali głos 
w sprawach publicznych czy politycznych, to starali się dystansować od bezpośred-
niego konfl iktu politycznego22.

20 Przypomnijmy, że w najgorętszym okresie debaty o ustawie lustracyjnej, ofi cjalne, na ogół 
negatywne stanowisko prezentowali nie tylko naukowcy, ale także ofi cjalne gremia uczelni. Np. Senat 
Uniwersytetu Warszawskiego 21 marca 2007 roku przyjął krytykującą ustawę lustracyjną, „Uchwałę 
w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego”. (Por. D. Olszewska, B. Wróblewski, 
Bunt wykształciuchów, „Gazeta Wyborcza”, 22.03.2007).

21 Warto zwrócić uwagę, że głównymi uczestnikami gorącego politycznego „sporu o OFE” wiosną 
2011 roku stali się – obok ministra Jacka Rostowskiego – nie politycy rządu i opozycji, ale profeso-
rowie: Leszek Balcerowicz i Krzysztof Rybiński. 

22 Dobrą ilustracją jest tu przypadek jednego z najpopularniejszych polskich sportowców – Adama 
Małysza. O ile bowiem w sposób dla wielu zaskakujący, w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”, 
21.03.2011 roku krytycznie odniósł się do sposobu kultywowania przez Jarosława Kaczyńskiego 
pamięci po swoim bracie, niemal natychmiast wypowiedź swą uzupełnił wyjaśnieniem: „Ja nie 
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Wbrew wielu publicystycznym i potocznym opiniom można też chyba zaryzy-
kować tezę o pewnym relatywnym zmniejszaniu się bezpośredniego i stricte 
politycznego zaangażowania poszczególnych elit zawodowych, których emanacją 
są centralne związkowe i samorządy zawodowe. Dla podważenia tej tezy można 
oczywiście przywołać kazus władz NSZZ Solidarność, dość wyraźnie popierających 
PiS, „białe miasteczko” strajkujących pielęgniarek z 2007 roku przed kancelarią 
ówczesnego premiera, czy potyczki polityczne między związkowcami trójmiejskich 
stoczni a premierem Donaldem Tuskiem w 2009 roku. Generalnie warto jednak 
odnotować, że w mijającej dekadzie rozluźnił się ścisły związek między partiami 
politycznymi a związkami zawodowymi, jaki obserwować można było w latach 
9023. Trudno też wyobrazić w niej sobie sytuację z 1993 roku, kiedy to NSZZ 
Solidarność startowała wyborach pod własnym logo.

Na koniec wspomnijmy wreszcie o duchownych, których stosunek do polityki, 
w polskiej debacie publicznej po 1989 roku, stał się niemal tematem dyżurnym. 
Podobnie jak w przypadku dziennikarzy sprawa ta budzi liczne kontrowersje 
i wydaje się być złożoną i niejednoznaczną. Nie wdając się jednak w szczegółowe 
rozważania i dywagacje, po pierwsze, zauważyć można, że w interesującym nas 
okresie polityczna czy też około polityczna aktywność duchownych zwiększyła się 
szczególnie w latach 2005–200724. Po wtóre, podkreślić wypada, że, pomimo dość 
dużego zainteresowania nią mediów, nie dotyczyła ona ani Episkopatu, ani szer-
szych grup duchowieństwa, ale dość ograniczonej liczby duchownych i nielicznych 
hierarchów, którzy uznali za potrzebne publicznie wspierać, albo krytykować rządy 
kolacji PiS-LPR-Samoobrona. Z drugiej strony wskazać można przykłady, że i cały 
Episkopat i poszczególni hierarchowie dość zdecydowanie krytykowali polityczne 
zaangażowanie poszczególnych duchownych25. Po trzecie, zauważyć można, że 

chciałem prezesa Kaczyńskiego obrazić, czy urazić kogokolwiek. Ja po prostu, jako zwykły człowiek, 
nawet nie sportowiec, ale jako człowiek wyraziłem jakby swoją opinię, bo – bądźmy szczerzy – każdy 
w jakimś stopniu jest zmęczony tym wszystkim, tą grą, która była jakby cały czas wywoływana” (PAP, 
Małysz: nie chciałem urazić Kaczyńskiego. Ceniłem jego brata (http://www.wprost.pl/ar/237026/
Malysz-nie-chcialem-urazic-Kaczynskiego-Cenilem-jego-brata/).

23 Jakimś tego przykładem jest wybór jesienią 2010 roku na przewodniczącego NSZZ Solidarność 
Piotra Dudy, który w dość powszechnej opinii reprezentuje opcje dużo większej niezależności od 
bieżącej polityki, niż w przypadku jego konkurenta, dotychczasowego przewodniczącego związku 
Janusza Śniadka. 

24 Więcej na ten temat: P. Burgoński, Patronat i mediacja duchownych w polityce, [w:] Ile Kościoła 
w polityce, ile polityki w Kościele, red. P. Burgoński, S. Sowiński, Katowice 2009, s. 139–158.

25 Dobrym tego przykładem może być ostre upomnienie, jakie Prezydium Episkopatu Polski 
skierowało do Prowincjała Redemptorystów, po budzącym kontrowersje fakcie podpisania tzw. 
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w latach 2005–2007, a potem w 2010 roku to raczej politycy, a nie duchowni, 
przekraczali nieformalną granicę między Kościołem a polityką26, jaką udało się 
wypracować po doświadczeniach z początku lat 90.27

OD POWŚCIĄGLIWEGO PROFESJONALISTY 
DO PARTYJNEGO MENTORA

Dokonawszy tego dość pobieżnego przeglądu aktywności poszczególnych grup 
zawodowych, warto – jak się zdaje – uzupełnić go o typologię najbardziej charak-
terystycznych postaw i motywacji, jakimi kierują się polskie elity w swym stosunku 
i ewentualnym zaangażowaniu w politykę.

Po pierwsze zatem – niejako dla porządku – odnotujmy, że pomimo niezwykle 
gorącego sporu politycznego, sięgającego samych „trzewi”28 życia społecznego, 
znaczna część elit społecznych i kulturalnych zachowuje polityczną powściągliwość, 
umiar i opanowanie. Bez większego ryzyka ocenić można, że większość polskich 
nauczycieli, lekarzy, aktorów, duchownych, dziennikarzy, sportowców czy naukow-
ców stara się wyraźnie oddzielać swą aktywność i pozycję zawodową od swoich 
wyborów i preferencji politycznych. Większość z nich, swój autorytet zawodowy 
i społeczny traktuje jako kapitał niezbędny dla wykonywania swego – opartego na 
zaufaniu społecznym – zawodu. Stąd też chronią go przed politycznymi napięciami 
i konfl iktami. Postawę taką określić można umownie mianem „bezstronnego 
profesjonalisty”.

Zaraz dodajmy jednak, że większość ta, z jej etosem i postawą, jest większością 
milczącą. W jakimś sensie ignorowaną, z całą zaś pewnością niedostrzeganą 
i niedocenianą. Polityczna powściągliwość, umiar i bezstronność, nauczycieli, 
duchownych, lekarzy czy artystów nie budzą bowiem emocji, nie zaskakują, nie 
przyciągają uwagi, nie obrażają i nie denerwują. Jako takie, nie bardzo więc nadają 

„paktu stabilizacyjnego” między PiS, Samoobroną i LPR jedynie w obecności mediów związanych 
z o. Tadeuszem Rydzykiem (por. ibidem, s. 152–153).

26 Por. M. Gierycz, Przejawy instrumentalizacji religii w polskiej polityce, [w:] Ile Kościoła w poli-
tyce…, op.cit., s. 179–203.

27 Więcej na temat relacji państwo–Kościół po 2005 roku, w kontekście doświadczeń lat 90., pi-
sałem w: S. Sowiński, Kościelna wieża w nowoczesnym mieście, „Więź” 2010, nr 11–12, s. 9–20.

28 Oceniając temperaturę sporu politycznego w Polsce po 10 kwietnia 2010 roku, prof. Paweł 
Śpiewak w jednej z audycji telewizyjnych użył następującego sformułowania: „To nie jest podział 
ideologiczny, ani podział polityczny, ale podział sięgający trzewi” (http://www.tvn24.pl/-1,16 
78598,0,1,to-jest-podzial-siegajacy-trzewi,wiadomosc.html). 



92 Sławomir Sowiński

się do pokazywania w mediach. A jeśli tam ich nie ma, to zdaniem wielu, nie ma 
ich w ogóle.

Postawę drugą, politycznie zaangażowaną nieco bardziej i spotykaną nieco 
rzadziej, nazwijmy mianem postawy politycznego wychowawcy. Wyraża się ona 
w aktywności publicznej, motywowanej poczuciem odpowiedzialności za kształt 
kultury politycznej, patriotyzmu, obywatelskich postaw, świadomości narodowej, 
społecznej czy ekologicznej. Podejmujący ją dziennikarze, naukowcy czy duchowni 
– bo tych grup dotyczy ona przede wszystkim – na ogół nie deklarują wprost 
swoich poglądów politycznych, koncentrując się jedynie na tym, czym opiniotwór-
cza inteligencja w demokracji w zasadzie zajmować się powinna, a więc na diagno-
zie sytuacji społecznej czy politycznej i wskazywaniu pożądanych postaw, zachowań 
i stojących za nimi wartości moralnych. W praktyce jednak, ich publiczny głos oraz 
aktywność często odbierane są politycznie i interpretowane jako wsparcie bądź 
krytyka którejś z rządzących partii. 

Trudno przy tym jednoznacznie rozstrzygnąć, na ile wynika to z politycznych 
intencji misję taką podejmujących, a na ile z obecnego w głęboko podzielonej 
opinii publicznej swoistego mechanizmu politycznego „podstawienia”29, który 
każdy głos w sprawach publicznych automatycznie umieszcza na osi „my lub oni”? 
Tak czy inaczej, występowanie tego właśnie psychologicznego mechanizmu – który 
jest powtórzmy przede wszystkim funkcją głębokich podziałów politycznych 
polskiego społeczeństwa – wydaje się w dużej mierze potęgować opinię o politycz-
nym zaangażowaniu dziennikarzy, naukowców czy duchownych. 

Trzecią formą i przyczyną politycznego zaangażowania polskich elit opiniotwór-
czych bywa postawa, która mogli byśmy nazwać postawą reprezentanta społeczeń-
stwa. W sensie historycznym bodaj najbliżej jej do przywołanego wyżej etosu 
XIX-wiecznego inteligenta radykała, który bierze na siebie odpowiedzialność za 
los ludu i reprezentuje go niejako wobec władzy. W Polsce współczesnej, a zwłasz-
cza w Polsce po 2005 roku, nawiązuje jednak ona nie tyle do źródeł historycznych, 
co do dość rozpowszechnionego przekonania o dysfunkcjonalności istniejącego 
systemu politycznego i partyjnego, w odniesieniu do jego podstawowej roli, jaką 
w demokracji jest artykułowanie, agregowanie i reprezentowanie realnych oczeki-
wań i potrzeb społecznych. 

29 Na mechanizm taki zwracali uwagę socjologowie na początku transformacji ustrojowej, odno-
sząc go do ówczesnego postrzegania publicznej misji Kościoła. Por. E. Wnuk-Lipiński, Transformacja 
i integracja Europy wyzwaniem dla Kościoła, [w:] Europa i Kościół,  red. H. Juros,Warszawa 1997, 
s. 66.
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Polskie partie polityczne dość powszechnie uznawane są za niezdolne albo 
niezainteresowane reprezentowaniem wobec władzy rzeczywistych potrzeb i opi-
nii wszystkich liczących się grup społecznych. Dlatego też część elit opiniotwór-
czych – np. artyści spotykający się publicznie z premierem Tuskiem, ale także 
publicznie zaangażowani publicyści, komentatorzy czy działacze społeczni – 
w swych wystąpieniach publicznych, próbuje pełnić w tym zakresie funkcję niejako 
kompensacyjną. Chce publicznie artykułować wobec władzy rzeczywiste w – jej 
przekonaniu – potrzeby i opinie społeczne, obnażając niejako przy okazji repre-
zentacyjną dysfunkcjonalność działających partii politycznych i zmuszając władzę 
do realnych działań.

Ta ostatnia uwaga wiedzie nas ku czwartej; jeszcze bardziej politycznie wyrazi-
stej postawie, której nazwać możemy postawą recenzenta reformatora. Jej istotą 
jest z kolei – zrozumiałe skądinąd – przekonanie, że zwłaszcza elity naukowe 
i gospodarcze służyć powinny państwu i społeczeństwu swą wiedzą i doświadcze-
niem eksperckim. Cały nowoczesny demokratyczny świat korzysta przecież obfi cie 
z ekspertyz rozmaitych ekonomistów, prawników czy socjologów, a nade wszystko 
z raportów i rekomendacji wyspecjalizowanych agencji ratingowych i think tanków, 
od których zależą często losy poszczególnych decyzji politycznych czy reform. 

Specyfi ka polska w tym zakresie, która objawiła się choćby przy okazji słynnej 
debaty o OFE wiosną 2011 roku, polega jednak na tym, że eksperci nie ograniczają 
się do formułowania diagnoz czy ogólnych rekomendacji gospodarczych lub 
politycznych, ale czasem stają się, niemal na równi z opozycją, uczestnikami bie-
żącej batalii politycznej. Na równi z opozycją, a czasem bardziej przekonująco niż 
ona, domagają się od rządu konkretnych decyzji prawnych i politycznych, czy 
poddają rząd, jego strategię i taktykę dość zasadniczej krytyce. 

To zbliżanie się – formalnie politycznie bezstronnych – ekspertów do roli jeszcze 
jednej siły politycznej ma oczywiście swoje istotne uzasadnienia. Jedną z głównych 
przyczyn jest dość rozpowszechnione generalne przekonanie, że współczesne 
demokratycznie władze, ze względu na krótkość kadencji i na swoisty polityczny 
koniunkturalizm, nie chcą podejmować trudnych, długofalowych decyzji politycz-
nych30. Inny powód, dotyczący już specyfi ki polskiej, wskazuje, że wobec koniunk-
turalizmu oraz braku kompetencji merytorycznych opozycji, która miast na par-

30 Philip C. Schmitter pisze w tym kontekście o powszechnym we współczesnej demokracji 
problemie zbyt krótkich „cyklów politycznych”, które uniemożliwiają tworzenie stabilnych większości 
politycznych i podejmowanie niezbędnych decyzji. (Por. C.S. Schmitter, Demokracja, zagrożenia 
i problemy, [w:] Przyszłość demokracji, wybór i wstęp P. Śpiewak, Warszawa 2005, s. 21).
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tyjne think tanki przeznacza budżetowe dotacje na reklamy, jej rolę w wymuszaniu 
reform i trudnych decyzji brać muszą na siebie ekonomiczni eksperci. 

Bez względu jednak na te dość przekonujące argumenty trudno nie odnieść 
wrażenia, że wchodzenie ekspertów w bezpośrednie zwarcie polityczne raczej 
zaciemnia niż porządkuje debatę publiczną. Rozmywa granice odpowiedzialności 
politycznej i eksperckiej. O ile bowiem ta druga polega na wskazywaniu rozwiązań 
optymalnych, ta pierwsza jest sztuką wyboru, tych najbardziej prawdopodobnych, 
skutecznych, a często po prostu, tu i teraz możliwych. 

Po piąte wreszcie odnotujmy, że pewna część, najbardziej rozpoznawanych 
reprezentantów poszczególnych elit, od czasu do czasu decyduje się zrzucić togę 
politycznej bezstronności i otwarcie wesprzeć tę lub inną partię – czasem wręcz 
kandydując na tę lub inną polityczną funkcję – stając się przez to rodzajem partyj-
nego mentora. We współczesnej Polsce, w interesującym nas okresie, działa się tak 
na ogół przed rozmaitymi wyborami, albo w innych kulminacyjnych monetach 
życia publicznego (np. po katastrofi e smoleńskiej). 

Decydujący się na ten spektakularny krok naukowcy, dziennikarze, czy artyści 
– zdecydowanie rzadziej sportowcy czy duchowni – musieli oczywiście liczyć się 
z osobistymi kosztami, które polegają na częściowym przynajmniej ograniczeniu 
autorytetu zawodowego. Profesor, który sugeruje na jaką partię będzie głosował, 
płaci za to zarówno swoim autorytetem w opinii studentów, jak i autorytetem 
swojej uczelni w opinii publicznej. I długi musi upłynąć czas, zanim jedna i druga, 
rozpozna w nim znów pokornego poszukiwacza prawdy, a nie stronnika władzy. 
Dziennikarz namawiający do głosowania na tego lub innego polityka, chcąc nie 
chcąc na długi czas poddaje wątpliwość obiektywność swoją, a także swojej redak-
cji. Artysta stając się „kwiatkiem do wyborczego kożucha” musi się liczyć z tym, 
że ostre podziały polityczne przenosi na deski teatralnej sceny, w mury muzeów 
i galerii, na ekrany kin i telewizorów, na karty literatury. Dzieląc w ten sposób 
swych widzów, słuchaczy czy czytelników, a nawet tracąc cześć z nich. 

Co zatem skłania ich do podejmowania tak trudnych i osobiście kosztowych 
decyzji? Trudno wyobrazić sobie, że chodzi tu o motywy osobiste czy merkantylne. 
Angażujący się w politykę przedstawiciele elit to bowiem na ogół ludzie sukcesu 
i materialnie na tym raczej tracą niż zyskują. W grę natomiast mogą wchodzić dwa 
rodzaje motywacji bardziej generalnych. Po pierwsze, może to być motywacja 
pozytywna mówiąca o tym, że dobre programy, dobrych, ale niedostatecznie 
jeszcze ukształtowanych partii politycznych, potrzebują zewnętrznego wsparcia, 
pozapolitycznych elit, przynajmniej do momentu, kiedy wykształtują elity partyjne 
własne. Ale możliwa jest także motywacja druga, negatywna, podług której osobi-
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ście ryzykowaną i kosztowną, decyzję o zaangażowaniu politycznym i poparciu 
konkretnej partii, naukowiec, dziennikarz czy artysta podejmuje z obawy o zwy-
cięstwo partii przeciwnej, którą uważa za szczególnie groźną i niebezpieczną. 

Nie trzeba szczególnej przenikliwości ani spostrzegawczości, aby dostrzec, że 
we współczesnej Polsce w interesujących nas przypadkach zdecydowanie domi-
nowała motywacja druga. Zdecydowana większość ludzi pióra, sztuki czy nauki 
decydowała się bowiem ryzykować swe imię i swój zawodowy dorobek już to 
z obawy „o spokój i normalność”, którym zagrażać miał PiS, już to z obawy o inte-
resy państwa i sprawiedliwość, którym zagrażać miała władza PO. Nie trzeba także 
ani szczególnej wiedzy, ani przenikliwości, aby wyobrazić sobie jak motywacja 
w sposób deformujący wpływa na kształt i temperaturę debaty politycznej.

NIEROZWIĄZYWALNY DYLEMAT DEMOKRACJI?

Zaprezentowany wyżej przegląd status quo każe postawić pytanie o jego gene-
ralną ocenę oraz ewentualny pożądany model jakiegoś modus vi vendi między 
elitami a polityką. Jeśli jednak odrzuci się wymiar czysto publicystycznego, łatwego 
moralizowania, sprawa nie jest ani łatwa, ani jednoznaczna. 

W politycznym, czy też około politycznym, angażowaniu się naukowców, 
dziennikarzy, artystów, duchownych czy sportowców ścierają się bowiem, by tak 
rzec, dwie przeciwne, choć mocno zakorzenione w demokracji logiki. Jedna 
podkreśla, że wybitni naukowcy, dziennikarze, artyści czy duchowni, pomimo swej 
szczególnej roli zachowują pełnię obywatelskich uprawnień i trudno wyobrazić 
sobie demokrację, która uprawnienia te formalnie by ograniczała. Dlatego też mają 
oni pełne obywatelskie prawo, a nawet obowiązek, interesować się polityką i uczest-
niczyć w życiu politycznym demokratycznej wspólnoty, dając przy tym przykład 
i służąc autorytetem innym. Logika druga podkreśla zaś, że interesem zarówno 
demokratycznego państwa, jak i funkcjonujących w nim uczelni, mediów, teatrów 
czy Kościołów, jest separowanie tych ostatnich od bieżącego konfl iktu politycznego. 
A pracujący w nich dziennikarze, naukowcy, artyści czy duchowni powściągać 
powinni swe formalne uprawnienia i prerogatywy.

Żadnej z obu sprzecznych argumentacji unieważnić niepodobna. Każdą można 
też we współczesnej Polsce pogłębiać, rozbudowując o przekonujące argumenty 
empiryczne i merytoryczne. Po stronie tej pierwszej przywoływać można wspo-
mnianą wyżej tradycję inteligencką, podkreślać specyfi kę dojrzewającej demokra-
cji, która nie ma jeszcze własnych elit politycznych, czy też wskazywać na wartości 
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moralne, merytoryczne czy estetyczne, jakie do debaty politycznej wnieść może 
profesor31, artysta czy duchowny32. Logiki drugiej, z uporem bronić zarówno 
empirycznie, wskazując liczne przykłady autorytetu, powagi i rozwoju niezależnych 
politycznie mediów, uniwersytetów czy kościołów, jak i teoretycznie, podkreślając, 
że demokracja, poza sferą polityczną, potrzebuje także tej metapolitycznej, i to 
w niej właśnie powinny funkcjonować elity.

I nawet jeśli generalnie w Polsce i na świecie górę w bierze logika druga – 
w powszechnym niemal przekonaniu o potrzebie politycznej autonomii mediów, 
uniwersytetów, teatrów czy kościołów – to w konkretnych indywidualnych przy-
padkach, w imię wolności obywatelskiej czy przekonania o stanie wyższej koniecz-
ności, dość łatwo uzasadnić można logikę pierwszą.

TO CO PUBLICZNE

Aby jednak na ten dość zasadniczy – i nierozstrzygalny chyba do końca – dyle-
mat rzucić nieco więcej światła, na koniec spójrzmy na niego z perspektywy roz-
propagowanej głównie przez Habermasa w 1962 roku teorii sfery publicznej33. Bo 
to właśnie ona, najbardziej adekwatnie opisuje przestrzeń aktywności jaka przy-
należy elitom, pomiędzy autonomią ich profesji a obywatelskim obowiązkiem 
i zaangażowaniem.

Za wybitnym niemieckim fi lozofem przypomnijmy zatem najkrócej, że nowo-
żytna idea i praktyka przestrzeni publicznej (Öff entlichkeit, publicité, publicity) o sto 
co najmniej lat wyprzedza nowożytne demokracje i upowszechnia się w przede 
wszystkim w Europie na przełomie wieków XVII i XVIII 34. Rozwija się, gdy libe-
ralnie zorientowani kupcy, fi lozofowie, artyści, duchowni, rzemieślnicy i miesz-
czanie przestają zadowalać się wolnością rozumianą jako swoboda życia prywat-
nego i zaczynają wspólnie interesować się sprawami publicznymi i państwowymi 
ówczesnych, na ogół absolutnych, monarchii35. 

31 Por. S. Sowiński, Profesor i polityka, op.cit. 
32 Por. J. Mazur, Problem patronatu i mediacji w polityce – uwagi o sytuacji w Polsce, [w:] Ile Kościoła 

w polityce…, op.cit., s. 171.
33 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2008.
34 Por. ibidem, s. 75 i nn.
35 Dzieje się tak, jak przypomina Habermas, gdy do przesyłanych pocztą kupieckich kwitów 

handlowych dołącza także informacje, a potem komentarze dotyczące spraw gospodarczych i poli-
tycznych, co daje początek wolnej prasie. Gdy powstające masowo na początku XVIII wieku londyń-
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Dla nas ważne jest to, że w konsekwencji w ówczesnej Anglii, Francji czy Prusach 
rodzi się fundamentalne przekonanie, iż sprawy ogólnopubliczne – polityka, nauka, 
sztuka, handel, gospodarka – są zbyt ważne, aby oddawać je w ręce samych tylko 
polityków. Dlatego we własnym interesie permanentnie pilnować ich powinni 
obywatele, organizujący się i komunikujący, w niezależnych od władzy w kawiar-
niach, klubach, teatrach, świątyniach i redakcjach gazet. Obywatele, których orężem 
staje się otwarta, racjonalna, pluralistyczna i – jak określił by to Habermas – poli-
tycznie rezonująca debata polityczna.

Przypomnienie tej genezy utwierdza nas w przypuszczeniu, że przestrzeń oby-
watelska, zwana dziś po prostu społeczeństwem obywatelskim, historycznie 
wyprzedza parlamentarne demokracje, politycznie zaś, jest fundamentem ich 
racjonalności i reprezentatywności. Tu i teraz oznacza zaś, że w ciągle młodej 
polskiej demokracji potrzeba dziś przede wszystkim funkcjonujących w przedpo-
litycznej sferze publicznej cnót i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. I taka jest 
też dziś chyba zasadnicza publiczna misja i odpowiedzialność polskiego inteli-
genta.

Aby ją skutecznie wypełniać, polski naukowiec, artysta, dziennikarz czy 
duchowny, winien chyba zatem, po pierwsze staranniej niż dotychczas odróżniać 
to, co publiczne od tego, co partyjne i polityczne. Podejmując funkcje politycznego 
wychowawcy, reprezentanta czy recenzenta władzy przewidywać powinien możliwe 
tego skutki, także te polegające na politycznym interpretowaniu czy zinstrumen-
talizowaniu ich apolitycznych intencji. Podejmując zaś decyzję o jawnym wspie-
raniu tej albo innej politycznej formacji, pytać się winien zawsze w swym inteli-
genckim sumieniu: czy jest ona konieczna, czy polska demokracja jest ciągle tak 
słaba, czy rzeczywiście brakuje jej elit stricte politycznych?

Po wtóre – nie tylko w Polsce – szczególnie ważna wydaje się tu odpowiedzial-
ność za instytucje. Jak zwraca bowiem uwagę sam Habermas, sfera publiczna pod 
wpływem działania masowej demokracji i wolnego rynku w wieku XIX i XX ma 
tendencję do rozpadu, morfi zacji czy banalizacji. A jeśli cokolwiek może proces 

skie kawiarnie – oddzielne dla poszczególnych stanów i grup zawodowych – stają się klubami dys-
kusyjno-politycznymi, gdzie rozprawia się o handlu, podatkach, ubezpieczeniach i ustrojach 
politycznych. Gdy we francuskich salonach wokół Wersalu gromadzą się przedstawiciele arystokracji, 
mieszczaństwa, kupiectwa i duchowieństwa po to, by dyskutować o sztuce, literaturze teatrze, a także 
sprawach publicznych. Gdy XVIII-wieczne Niemcy oplata sieć towarzystw literackich i naukowych, 
w których szlachta, miejscy urzędnicy, kupcy i obywatele niższych stanów „organizują permanentną 
wymianę myśli”, a także zabiegają, by „między osobami nierównymi stanem mogła zapanować 
równość i towarzystwo” (Por. ibidem, s. 102 i n.).



98 Sławomir Sowiński

ten zatrzymać lub choćby osłabić to wydają się być tym właśnie publiczne, choć 
nie polityczne instytucje. Uniwersytety, redakcje, teatry, świątynie, rozmaite klubu, 
stowarzyszenia i kawiarnie to miejsca gdzie rodzi się, rozwija i żyje, ale może także 
obumierać społeczeństwo obywatelskie. To przestrzeń, w której obywatele uczą się 
wartości, a nie tylko interesów i praktykują to, co ich łączy ponad podziałami 
politycznymi i ekonomicznymi. To zatem bezcenny dla demokracji bufor, który 
oddziela różnorodne i pluralistyczne społeczeństwo demokratyczne od stada kilku 
obcych sobie politycznych plemion. 

Po trzecie wreszcie ważna wydaje się troska o zachowanie wysokich inteligenc-
kich – zawodowych by tak rzec – standardów. Tym, co sferze i debacie publicznej 
zagraża dziś najbardziej jest bowiem banalizacja, która prowadzić musi prostą do 
demagogii36. Polskiej, ani żadnej chyba innej nowoczesnej demokracji, nie potrzeba 
dziś naukowców, ekspertów, dziennikarzy czy duchownych ścigających się z poli-
tykami i specjalistami od marketingu politycznego, na wyraziste hasła, proste 
porównania czy cięte fi lipiki. Nowoczesna, rozpędzona i przesycona informacjami 
demokracja potrzebuje natomiast coraz bardziej wysokiego inteligenckiego etosu 
i inteligenckiej wartości dodanej oraz nieustannego przypominania, że świat jest 
złożony dużo bardziej, niż tytuł popularnego dziennika czy wpisu w Internecie; że 
obok naszych, są zawsze w życiu publicznym inne racje, interesy czy punkty 
widzenia; że pomimo wszystko społeczny świat można zmieniać i ulepszać, choć 
nigdy w pełni i ostatecznie; że mimo wielu różnic ludzi więcej łączy niż dzieli; 
a także że obok ilości ważna jest merytoryczna, moralna, estetyczna czy duchowa 
jakość. 

SUMMARY

POLITICAL SCIENCE HAS been involved in studying the political role of elites in modern 
democracy for a long time. It is surprising that political involvement of Polish social elites 
in the years 2000–2010 seems to be relatively high. Such a level of involvement was caused 
by medialisation of politics, great scandals of the years 2002–2002 as well as by the highly 
emotional dispute between two large right-wing political parties: PO and PiS. Furthermore, 
it seems that in the years 2000–2010 the artists, journalists and scholars were comparatively 
more engaged in the direct political struggle than sportspeople, trade union members and 
clergymen. It seems that Polish elites can be divided into the fi ve following types, regarding 

36 Por. A. Krzemiński, Mediokracja, „Polityka”, 16.04.2011, s. 34–37.
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their relation to the direct political struggle: (1) “impartial professional”, (2) “political 
educator”, (3) ”representative of society”, (4) “viewer reformer”, (5) “party mentor”. 

Evaluation of the elites political involvement leads to an indelible dilemma of democracy. 
On the one hand, democracy requires politically objective universities, media, theaters and 
temples. On the other hand scholars, journalists, artists and clergymen have not only full 
civil and political rights, but are also obliged to serve the public with their advice, experi-
ence and expertise.
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RADYKALNA OPOZYCJA WSCHODU (Orientu) i Zachodu (Okcydentu) jest zja-
wiskiem tyleż zamierzchłym, co złożonym. Pomijając stricte geografi czne posłu-
giwanie się tymi pojęciami, napotkać możemy również ich zastosowanie „jako 
synonimy odrębnych kręgów cywilizacyjno-kulturowych, ekonomicznych, spo-
łecznych, politycznych czy też jako swoiste wyznaczniki różnych etapów lub faz 
rozwoju”1. Konwencjonalność oraz relatywność obydwu terminów uwarunkowana 
została czynnikami o charakterze temporalno-przestrzennym2, zaś przeciwstawia-
nie formacji wschodniej (azjatyckiej) i zachodniej (europejskiej) kształtowało 

1 A. Wierzbicki, Wschód – Zachód w koncepcjach dziejów Polski. Z dziejów polskiej myśli histo-
rycznej w dobie porozbiorowej, Warszawa 1984, s. 5; zob.: J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii 
cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003; R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Warszawa 
2010; Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. A.R. Bartnicki, E. Kużelewska, 
Toruń 2009; Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, red. E. Kużelewska, 
K. Stefanowicz, Toruń 2009; Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. A.R. Bart-
nicki, E. Kużelewska, Toruń 2009.

2 Powyższe kryterium jest bardzo istotne. W zależności od punktu odniesienia (moment histo-
ryczny/miejsce na mapie świata) określone identyfi kacje przybierają osobliwe wartości, np. Zachód 
w optyce starożytnych i średniowiecznych Chin obejmował Indie czy też dzisiejsze państwa Azji 
Środkowej będące niegdyś republikami wchodzącymi w skład federacji ZSRR; w Japonii tenże Zachód 
oznaczał z reguły Chiny; dla Amerykanów Daleki Wschód jest tożsamy z Dalekim Zachodem; 
z francuskiego punktu widzenia terytoria zajmowane w przeszłości przez kolejne przejawy państwo-
wości niemieckiej przynależały do „domeny Orientu”, a wykreowana równocześnie w samych 
Niemczech koncepcja „niemieckiego Wschodu” wywarła przemożny wpływ na stosunki polsko-
-niemieckie itd.

XIX-WIECZNY OKCYDENTALIZM ROSYJSKI  – 
PRÓBA WSKAZANIA ELEMENTÓW 
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odmienne struktury światopoglądowe, potoczną świadomość historyczną, rozległe 
systemy historiozofi czne, a nawet procesy kulturotwórcze albo formy sztuki3.

Przykład takich właśnie dylematów ideowych stanowi XIX-wieczna rosyjska 
formacja ideowa zwana okcydentalizmem (ros. zapadniczestwo od zapad zachód), 
która wyłoniła się w efekcie żarliwych sporów pośród tamtejszej inteligencji 
pochodzenia drobnoszlacheckiego, rzadziej nieszlacheckiego. Niniejszy artykuł 
stanowi przyczynek do analizy tego wycinka rosyjskiej myśli fi lozofi cznej i spo-
łeczno-politycznej w jego apogeum, tzn. piątej dekadzie XIX wieku. Autor, mając 
oczywiście świadomość „detalicznego” potraktowania tematu w literaturze (rów-
nież polskiej) dotyczącej przejawów myśli rosyjskiej, spróbuje dokonać zwartego 
ujęcia zagadnienia, co pozornie wydawać by się mogło zadaniem pozbawionym 
komplikacji. Jakie zatem wyznaczniki można przypisać rosyjskiemu okcydentali-
zmowi tamtej doby, konstytuujące rdzeń ideowy nurtu? 

Jak pisze amerykański badacz dziejów kultury rosyjskiej James H. Billington: 
„Niewiele problemów nurtowało Rosjan bardziej niż natura ich związków z Zacho-
dem. Zainteresowanie tą kwestią nie zrodziło się ani na salonach epoki imperialnej, 
ani we mgle zamierzchłej Słowiańszczyzny, ale w Moskwie okresu od XV do 
początku XVII wieku”4. Rozpatrując zagadnienie stosunku „rosyjskość” – Okcydent 
napotykamy na splot dwóch paradoksów. Pierwszy z nich dotyka połączenia 
nieprzystawalności cywilizacyjno-kulturowej Rosji do standardów europejskich 
z jednoczesnym poczuciem wyższości nad jałową duchowo kulturą Zachodu. 
Druga sprzeczność opiera się na niemożności pogodzenia rosyjskiego autostere-
otypu barbarzyńcy z rolą obrońcy Starego Kontynentu przed rozmaitymi zagroże-
niami ze strony Orientu5.

Relacje pomiędzy Rosją a cywilizacją zachodnią6 opisuje periodyzacja zapropo-
nowana przez Samuela P. Huntingtona, składająca się z czterech etapów: 1. od 

3 Porównywalne konsekwencje wywoływały i nadal pociągają za sobą podziały np. na Północ – 
Południe czy na Europę Wschodnią i Europę Zachodnią.

4 J.H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2007, s. 72.
5 Publicysta Marcin Małek wykazuje nieścisłość powyższego rozumowania, stwierdzając: „[…] 

skoro Rosjanie uchodzą we własnym mniemaniu za barbarzyńców, jakże mogą skazywać Europę, 
a więc i siebie samych na życie w cieniu «nieoświeconej barbarii»”; por. M. Małek, Rosyjski über-
mensch, „Fronda” 2005, nr 35, s. 105–106.

6 Chodzi tutaj oczywiście o cywilizację w rozumieniu wyodrębnionej części ludzkości, której 
wyłonioną na przełomie VIII/IX w. n.e. „zachodniość” znamionują m.in. następujące cechy: dzie-
dzictwo antyku (fi lozofi a grecka, prawo rzymskie), ekspansywność kolonialna, elementy humanizmu 
renesansowo-oświeceniowego, istnienie w sferze ustrojowej ciał przedstawicielskich, języki europej-
skie (łacina i rozwijające się pod jej wpływem narodowe języki romańskie oraz germańskie), pod-
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powstania państwa staroruskiego (Rusi Kijowskiej)7 do panowania Piotra I Wiel-
kiego; 2. od śmierci „cara reformatora” do rewolucji bolszewickiej 1917 roku; 
3. trwania komunistycznej dyktatury do upadku ZSRR; 4. skomplikowanej sytuacji 
Rosji w latach 90., „państwa na rozdrożu, spoglądającego raz na Zachód – raz na 
Wschód”8. Pierwsza faza wymaga przynajmniej krótkiego omówienia składających 
się na nią wydarzeń historycznych. 

Po załamaniu się Rusi Kijowskiej pod naporem mongolskim w 1240 roku 
książęta ruscy stali się wasalami chana Złotej Ordy. Zaczątki emancypacji pojawiły 
się wraz ze wzrostem znaczenia politycznego księstwa moskiewskiego9. Procesowi 
„zbierania ziem ruskich”, zapoczątkowanemu przez Iwana I Kalitę (1304–1340), 
towarzyszyło przeniesienie najwyższych władz Cerkwi prawosławnej10 z Włodzi-
mierza nad Klaźmą do Moskwy. Krwawa bitwa z wojskami tatarskimi, rozegrana 
8 września 1380 roku na Kulikowym Polu11 w pobliżu źródeł Donu, urosła już 

kreślenie indywidualizmu jednostki, państwo narodowe, pluralizm społeczny, religia (rzymski kato-
licyzm, wyznania protestanckie), XVII-wieczna rewolucja naukowo-techniczna oraz XVIII-wieczna 
rewolucja przemysłowa, rozbudowana hierarchia feudalna w średniowieczu, rozdział kościołów 
i związków wyznaniowych od państwa, rządy autonomicznego wobec innych kategorii normujących 
życie społeczne (estetyka, moralność, polityka, religia, zwyczaj) prawa, wywodząca się z tradycji myśli 
greckiej autonomiczna nauka; zob. też: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, War-
szawa 2007, s. 695–696. 

7 Tzw. teoria normanistyczna/normańska doszukiwała się genezy państwowości ruskiej w wyda-
rzeniach historycznych z drugiej połowy IX w. W wyniku przeprowadzonego w 862 roku zamachu 
stanu władzę w Nowogrodzie Wielkim przejął wódz najemnej drużyny szwedzkich Waregów 
(wschodnioeuropejska nazwa Wikingów) Ruryk, stając się protoplastą zeslawizowanej dynastii 
Rurykowiczów, panującej aż do XVI w. Natomiast możliwość późniejszej unifi kacji ziem ruskich 
zaistniała po zbrojnym zdobyciu Kijowa przez jego sukcesora Olega w 882 r. Teoria antynormani-
styczna/antynormańska neguje powyższą tezę z dwóch powodów: ograniczonego potencjału demo-
grafi czno-militarnego Waregów, analogicznych procesów państwowotwórczych występujących 
w ówczesnych germańskich i słowiańskich organizacjach plemiennych. 

8 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2008, 
s. 226–234.

9 Księstwo moskiewskie, będące dzielnicą młodszego syna Aleksandra Newskiego (ok. 1220–1263) 
Daniela Aleksandrowicza (1261–1303), wyodrębniło się w drugiej połowie XIII w. z księstwa 
włodzimierskiego. 

10 Tzn. metropolity Kijowa i całej Rusi, którego aż do połowy XV w. mianował patriarcha Kon-
stantynopola. Na mocy decyzji synodu ruskich biskupów prawosławnych w Moskwie z 1459 r. na-
stąpiło formalne uniezależnienie od ośrodka konstantynopolitańskiego na rzecz wielkiego księcia 
i każdorazowego zatwierdzania przezeń nowego metropolity. Tytulatura uległa zmianie na metropolitę 
Moskwy i całej Rusi dopiero za panowania Iwana IV Groźnego, natomiast w 1589 r. metropolita 
moskiewski otrzymał godność duchowną patriarchy.

11 Szerzej na temat kontekstu historycznego bitwy zob. L. Podhorodecki, Kulikowe Pole 1380, 
Warszawa 2008. 
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wtedy do rangi symbolu. W tej jednej z największych batalii Średniowiecza Tatarzy 
– po raz pierwszy od 140 lat – ponieśli klęskę w starciu z Rusinami12 dowodzonymi 
przez Dymitra I Dońskiego (1350–1389). Pełna rewindykacja suwerenności ziem 
ruskich nastąpiła defi nitywnie po odparciu mongolskiej wyprawy odwetowej na 
Moskwę w 1480 roku, co oznaczało kres 240-letniego zwierzchnictwa władców 
Złotej Ordy nad tymi terytoriami13. Wcześniejszy mariaż wielkiego księcia Iwana 
III Srogiego (1440–1505) z bratanicą ostatniego cesarza bizantyńskiego Konstan-
tyna XI Paleologa14 Zofi ą (Zoe) Paleolog oznaczał restytucję cesarstwa wschodniego 
podpartą eschatologiczno-historiozofi czną i zarazem geopolityczną teorią tzw. 
Trzeciego Rzymu15; herbem państwa moskiewskiego stał się symbol podwójnego 

12 Nazwa powyższa zastosowana została tutaj w aspekcie historycznym, na oznaczenie zamiesz-
kałych na terenach ówczesnej Rusi plemion wschodniosłowiańskich (m.in. Dregowiczów, Drewlan, 
Dulebów, Krywiczów, Połoczan, Radymiczów, Siewierzan, Słowenów, Uliczów, Wiatyczów, Tywer-
ców), protoplastów późniejszych narodów: białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego. Natomiast w XIX 
wieku i pierwszej połowie XX w. nazywano tak również ukraińską populację Bukowiny, Galicji oraz 
Podkarpacia.

13 W historiografi i rosyjskiej za początek Pax Mongolica przyjmowana bywa również data klęski 
połączonych sił rusko-połowieckich w bitwie z wojskami mongolskimi nad rzeką Kałką, czyli 31 maja 
1223 r. W tym przypadku panowanie mongolsko-tatarskie trwałoby dłużej, tzn. 257 lat.

14 Władca ten najprawdopodobniej poległ w walce 29 maja 1453 r. podczas generalnego szturmu 
Konstantynopola przez wojska tureckie; zob. M. Witasek, Konstantynopol 1453, Warszawa 2008.

15 Koncepcja autorstwa przełożonego klasztoru pskowskiego Filoteusza (Fiłofi eja ok. 1450–1525); 
według niej, po upadku „Pierwszego Rzymu” (476 r.) oraz „Drugiego Rzymu” (1453 r.) z powodu 
herezji, to właśnie Moskwie – „Trzeciemu Rzymowi” miała przypaść rola polityczno-religijna dawnego 
„Nowego Rzymu” – Konstantynopola, ponieważ „czwartego Rzymu” nie będzie już nigdy. Władcę 
Państwa Moskiewskiego nazywano „nowym cesarzem Konstantynem”; J. Dogońska, Cywilizacyjna 
tożsamość Rosji, Toruń 1997, s. 12; Z. Madej, Rosyjskie zmagania cywilizacyjne, Warszawa 1993, s. 32; 
A. Piskozub, Cywilizacje w czasie i przestrzeni, Gdańsk 1998, s. 106; G.L. Seidler, Przedmarksowska 
myśl polityczna, Kraków–Wrocław, s. 451; zob. A. Andrusiewicz, Mit Rosji. Studia z dziejów i fi lozofi i 
rosyjskich elit, t. 1, Rzeszów 1994, s. 67–92; idem, Eklezjologia megaidei Trzeci Rzym, „Przegląd Re-
ligioznawczy” 1996, nr 3, s. 117–132; idem, Trzeci Rzym. Translatio studii – translatio imperii, „Polska 
i jej wschodni sąsiedzi” 1997, t. 1, s. 11–47; idem, Rzym – Konstantynopol – Moskwa, „Polska i jej 
wschodni sąsiedzi” 2002, t. 2, s. 9–18; idem, Cywilizacja rosyjska, t. 1, Warszawa 2004, s. 265–287; 
J. Bardach, Trzeci Rzym w myśli rosyjskiej (schyłek: XIX–XX wiek), [w:] Historia. Idee. Polityka. Księga 
dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, kom. red. F. Ryszka i in., Warszawa 1995, s. 309–323; 
M. Broda, Idea Moskwy – Trzeciego Rzymu i struktury „duszy świata”, „Polska i jej wschodni sąsiedzi” 
2004, t. 5, s. 379–387; K. Chojnicka, Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog – między 
Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 2001, s. 251–293; A. Czarnocki, Cywilizacyjno-kulturowa 
tożsamośc Rosji, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, red. A. Czarnocki, I. To-
polski, Lublin 2006, s. 26–39; A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, 
s. 298–314; M. Nizioł, Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji, Lublin 2004, s. 23–24; W. Peltz, 
Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV–XVI w.), Zielona 
Góra 1994, s. 225–226; J. Potulski, Rola i znaczenie tradycji w funkcjonowaniu współczesnych instytucji 
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cesarstwa – dwugłowy bizantyjski orzeł barwy czarnej. Moskiewska koronacja 
Iwana IV Groźnego (1530–1584) na cara Wszechrusi16, dokonana w 1547 roku, 
stanowi cezurę pomiędzy średniowiecznym Wielkim Księstwem Moskiewskim 
a nowożytną Rosją. Zamęt polityczny i dojmujące upokorzenia okresu Wielkiej 
Smuty (ros. Smutnoje Wriemia 1598–1613)17, jak również XVII-wieczne dążenia 
nowej dynastii Romanowów do uczynienia z państwa rosyjskiego równoprawnego 
uczestnika ówczesnych stosunków międzynarodowych, doprowadziły do wytwo-
rzenia się osobliwej sytuacji „diachroniczności cywilizacyjnej”18.

Tadeusz Buksiński wyróżnia poszczególne elementy znamionujące, nazwijmy 
to, „rosyjski syndrom modernizacyjny”19. Jego treść zawrzeć można w takich oto 
stwierdzeniach: 1. konfrontacja zewnętrzna pociągająca za sobą negatywne skutki 

politycznych w Rosji, Toruń 2005, s. 275–276; A. Szemrzalska, Kategoria mocarstwowości, [w:] Impe-
rium i prawo, red. A. Szemrzalska, E. Szrek, Kraków 2006, s. 11–14; S. Szostakiewicz, Święta Ruś 
i Trzeci Rzym, „Fronda” 1998, nr 11/12, s. 44–57; B. Uspienski, Car i patriarcha. Charyzmat władzy 
w Rosji. Bizantyjski model i jego nowe rosyjskie ujęcie, Katowice 1999, s. 55–56, 112–116. Niektórzy 
badacze identyfi kują genezę idei „Trzeciego Rzymu” z Symeonem, przełożonym klasztoru troicko-
siergijewskiego, a następnie metropolitą moskiewskim w latach 1495–1511; por. idem, Percepcja 
historii w dawnej Rusi i doktryna „Moskwa – Trzeci Rzym”, „Konteksty” 1999, nr 4, s. 67–71. Zjawi-
skiem zgoła odmiennym była XVII-wieczna koncepcja „Nowej Jerozolimy” ówczesnego patriarchy 
Wszechrusi Nikona (właść. Nikita Minow 1605–1681), zakładająca prymat władzy duchownej nad 
świecką; por. A. Andrusiewicz, Idea Nowej Jerozolimy w Moskwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 1999, z. 32, nr 237, s. 183–189. 

16 Poczynając od panowania Iwana I Kality formuła intytulacyjna panujących na tronie moskiew-
skim brzmiała: „wielki książę moskiewski, włodzimierski i całej Rusi” albo krócej: „wielki książę 
moskiewski”.

17 Również w przypadku cezury wyznaczającej początek Wielkiej Smuty istnieją kontrowersje 
natury historiografi cznej; obok symbolicznej daty 1598 roku, tzn. wygaśnięcia panowania dynastii 
Rurykowiczów i wstąpienia na tron Borysa Godunowa, proponowane są inne warianty: wzrost 
konfl iktów społecznych i katastrofalna sytuacja gospodarcza w ostatnich latach rządów Iwana IV 
Groźnego oraz okresie nieudolnego władania jego syna Fiodora (1584–1598); 1601–1603 – klęska 
głodu jako prolog do destabilizacji państwa moskiewskiego; 1605 – zarzewie nieofi cjalnej 
 (magnackiej) polskiej interwencji zbrojnej, ingerencja ofi cjalna (państwowa) podjęta została do-
piero w 1609 roku. Rosyjski historyk Siergiej F. Płatonow, przyjmując za kryterium doniosłość 
określonych wydarzeń dla przebiegu ówczesnych procesów historyczno-politycznych, wskazywał 
na trzy stadia Wielkiego Zamętu: dynastyczne (1598–1606), społeczne (1606–1610), narodowe 
(1610–1613). 

18 Zob. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005; D. Czerska, Między „Smutą” 
a kryzysem lat 40-tych XVII wieku. Polityka wewnętrzna Rosji w okresie pierwszego Romanowa, 
Kraków 1978; N.V. Riasanovsky, M.D. Steinberg, Historia Rosji, Kraków 2009; C.B. Stevens, Rosyjskie 
wojny 1460–1730. Narodziny mocarstwa, Warszawa 2010.

19 Należy tutaj pamiętać o konieczności odróżniania od siebie dwóch pojęć: „modernizacji” 
(unowocześnienia) i „westernizacji” (uzachodnienia). 
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dla Rosji przymuszała ją do reform; 2. prymat polityki nad całością życia społecz-
nego skutkował modernizacjami odgórnymi; 3. do rewolucji 1917 roku realizowano 
wyłącznie imitujące, naśladowcze modele modernizacji; 4. charakteryzowały je 
wycinkowość, selektywność podejmowanych działań20. Na oblicze cywilizacji 
rosyjskiej końca XVII w. „złożyły się rdzenne elementy rodem z Rusi Kijowskiej 
i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, silne wpływy bizantyjskie oraz długi okres 
panowania tatarskiego. Ukształtowały one społeczeństwo i kulturę o niewielu 
cechach podobnych do społeczeństwa i kultury zachodniej Europy, rozwijających 
się pod wpływem bardzo odmiennych czynników”21. Wstępując na tron Piotr I 
Wielki (1672–1725) miał już świadomość, że Rosja była krajem w znacznym 
stopniu zacofanym. Podróż pod przybranym nazwiskiem Michajłow po krajach 
Europy Zachodniej, nazwana „wielkim poselstwem” (1697–1698), zapewne tylko 
utwierdziła w przekonaniach nowego władcę, stając się symbolicznym początkiem 
przemian. Ignorancja w zakresie najnowszych osiągnięć zachodnioeuropejskiej 
myśli fi lozofi cznej czy technicznej, niewydolny aparat administracyjny zupełnie 
nieprzystosowany do zarządzania państwem i regulowania kwestii społeczno-go-
spodarczych, brak szerokiego dostępu do mórz implikujący zastój w handlu 
zagranicznym – wszystkie te elementy uniemożliwiały wykształcenie się solidnych 
podstaw monarchii absolutnej. Aktywność reformatorska Piotra I22, poddana 
znacznym modyfi kacjom i uzupełnieniom przez Katarzynę II (1729–1796)23, 
dotyczyła następujących dziedzin: kultury i oświaty, wdrożenia merkantylnej 
polityki gospodarczej, wojskowości, ustroju centralnego i lokalnego, stosunków 
państwo – Cerkiew; istotne przewartościowania dotknęły także sfery kulturo-
wo-obyczajowej24. Amerykański historyk Richard Pipes nazywa ten okres „pierw-
szym momentem demontażu rosyjskiego państwa patrymonialnego”25, zaś 
w literaturze spotkać można określenia „modernizacja autokratyczna”, albo 
„reformy od tronu”. 

Przeniesione na grunt rosyjski zachodnie rozwiązania polityczno-społecz-
no-ustrojowe wywoływały zdecydowany opór. Przeciwnicy wszelkich przejawów 

20 T. Buksiński, Moderność, Poznań 2001, s. 281.
21 S.P. Huntington, op.cit., s. 227.
22 Zob. K. Chojnicka, Osoba i dzieło Piotra Wielkiego w dziewiętnastowiecznych sporach doktry-

nalnych o miejsce i przyszłość Rosji w Europie, Kraków 1998, passim.
23 Właśnie z wstąpieniem na tron niemieckiej księżnej Zofi i Augusty Anhalt-Zerbst większość 

historyków wiąże początek epoki dojrzałego Oświecenia w dziejach Rosji. 
24 E. Klein, Powszechna historia państwa i prawa, Kolonia–Wrocław 2004, s. 422–428.
25 zob. R. Pipes, Rosja carów, Warszawa 2006, s. 115–142.
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znienawidzonego latynizmu skierowali ostrze zawziętej krytyki przeciwko „dziełom 
Antychrysta”. Poczynaniom westernizacyjnym „cara reformatora” zarzucano: 
doprowadzenie despotyzmu do perfekcji poprzez skrajną biurokratyzację i centra-
lizację aparatu państwowego, alienację szlachty przekształconej w „służalczą ary-
stokrację”, upaństwowienie Cerkwi, eliminację przesłanek społeczno-politycznego 
pluralizmu, pogłębienie rozwarstwienia społeczeństwa (podział na lud-naród 
i ulegające zachodniej degrengoladzie „oświecone towarzystwo”), zagładę staroru-
skiej kultury. Niezwykle trafnie zreasumował te paradoksy angielski historyk 
Arnold J. Toynbee pisząc: „Taktyka Piotrowa polegała na przeobrażeniu imperium 
rosyjskiego z prawosławnego państwa uniwersalnego w jedno z parafi alnych 
państw nowożytnego świata zachodniego. Przystając na Piotrową politykę, Rosja-
nie godzili się z tym, iż są mimo wszystko narodem takim jak inne narody i zrze-
kali się implicite pretensji do tego, by być na mocy jedynego w swym rodzaju 
przeznaczenia Moskwy twierdzą prawosławia: jedynym społeczeństwem brzemien-
nym […] w przyszłościowe nadzieje rodzaju ludzkiego”26.

Nawrót tendencji reformatorskich nastąpił na samym początku XIX w., kiedy 
to niepowodzenia na arenie militarno-politycznej zmusiły carat do ustępstw. 
Panowanie Aleksandra I Romanowa (1777–1825) wypełnione zostało przecież 
w dużej mierze zmaganiami z napoleońską Francją (1801–1815). Najważniejsze 
zmiany wprowadzono na poziomie centralnego ustroju państwa, a także w oświa-
cie średniego i wyższego szczebla 27. Fluktuatywna specyfi ka rozwoju ustrojowego 
Rosji28 sprawiła, iż kolejno nastała epoka reakcyjnych rządów Mikołaja I Roma-
nowa (1796–1855), stanowiąca kontekst dla zdefi niowanych poniżej prądów 
intelektualnych. Trzydziestoletni „złoty wiek rosyjskiego nacjonalizmu” (1825–
1855) został następnie podbudowany ideologicznie teorią ofi cjalnej ludowości, 
w postaci tzw. trójjedynej formuły: „prawosławie, samowładztwo, ludowość”29. 

26 A.J. Toynbee, Studium historii, skrót D.C. Somervell, Warszawa 2000, s. 605.
27 E. Klein, op.cit., s. 682–684.
28 E. Czapiewski, Rewolucja 1905 roku w Rosji – kryzys starego świata, [w:] Nauka i społeczeństwo 

w stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (1905–2005), red. B. Płonka-Syroka, War-
szawa–Wrocław 2006, s. 297–300.

29 O ile dwa pierwsze elementy tejże formuły (prawosławie, samowładztwo) nie powinny budzić 
wątpliwości, to trzeci komponent – ludowość (ros. narodnost’) – nastręcza trudności interpretacyj-
nych. Teoretycy ofi cjalnej ludowości, na czele z ministrem oświaty hrabią Sergiejem S. Uwarowem 
(1786–1855), wskazywali na jedność i harmonię stosunków poddańczo-pańszczyźnianych w prze-
szłości oraz nacjonalizm rosyjski („narodowość”) w połączeniu z osobliwie demokratycznym cha-
rakterem carskiego samodzierżawia („ludowość”). System takowy stanowić miał alternatywę wobec 
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Antagonistyczna symetria poglądów dwóch stronnictw: okcydentalistów (kul-
tura burząca) oraz słowianofi lów30 (kultura utrwalająca) występowała – „z jednej 
strony, pod sztandarami «uzachodnienia» (europeizacji, ucywilizowania, ukultu-
ralnienia, postępu) Rosji oraz z drugiej – pod hasłami «duszy rosyjskiej» (narodo-
wej swoistości, obrony wspólnot, ludu, tradycji, religii)”31. Debata, zapoczątkowana 
na przełomie lat 30. i 40. XIX wieku32, zdominowała dyskurs myślicieli rosyjskich 
w latach 40. i 50. tegoż wieku, powracając ze zmiennym natężeniem w późniejszych 
okresach. Po klęsce caratu w wojnie krymskiej (1853–1856)33 słowianofi lstwo 
uległo metamorfozie, przekształcając się w panslawizm (pansłowianizm) i stając 
się popieranym przez władze ofi cjalnym ruchem z rozbudowanym zapleczem34. 
Postulując zjednoczenie, uprzednio wyzwolonych z tureckiego jarzma, narodów 
słowiańskich w Greko-Rosyjskim Imperium Wschodnim lub federacyjnym Wiel-
kim Związku Wszechsłowiańskim ze stolicą w Carogrodzie (wówczas Stambule)35 
pod hegemonią Rosji, panslawizm wpisywał się w rosyjską doktrynę imperialną. 
Zwycięska dla Rosji wojna z Turcją (1877–1878)36 zdawała się niejako legitymizo-
wać przesłanie panslawistyczne, jednakże w następnych latach podobne idee 
straciły na znaczeniu. Krótkotrwałe odzyskanie żywotności w pierwszej dekadzie 
XX wieku, czyli neoslawizm, dotyczyło już kontrakcji całej Słowiańszczyzny 
przeciwko zagrożeniu germańskiemu uosabianemu przez II Rzeszę Niemiecką. 

wpływów rozwijających się w Europie Zachodniej ekonomiczno-politycznych stosunków 
kapitalistycznych. 

30 Zob. M. Jedliński, Rosyjskie pojmowanie źródeł wartości. Poglądy słowianofi lów rosyjskich XIX 
stulecia, [w:] Ku źródłom wartości, red. P. Orlik, Poznań 2008, s. 335–351 oraz zamieszczona tamże 
dyskusja dotycząca wspomnianego artykułu, Współczesne kontynuacje myśli słowianofi lskiej. Wspólne 
wartości Wschodu i Zachodu, s. 352–358; M. Łosski, Historia fi lozofi i rosyjskiej, Kęty 2000, s. 12–49; 
W. Parniewski, Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa), Łódź 2000, s. 76–80; 
J. Sobczak, Antynomia Rosji i Europy w rosyjskiej myśli konserwatywnej, słowianofi lskiej i panslawi-
stycznej, [w:] Europa a Rosja (opinie, konfl ikty, współpraca), red. Z. Anculewicz, J. Sobczak, Olsztyn 
2003, s. 205–223; L. Stołowicz, Historia fi lozofi i rosyjskiej, Gdańsk 2008, s. 129–154; A. Walicki, 
W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofi lstwa, Warszawa 2002, 
s. 88–208, 210–244; idem, Zarys myśli rosyjskiej od Oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, 
Kraków 2005, s. 159–188.

31 T. Buksiński, op.cit., s. 286.
32 Poglądy słowianofi lów skrystalizowały się ostatecznie ok. 1839 r., okcydentalistów ok. 1841 r.; 

początek wzajemnej polemiki datuje się na 1842 rok.
33 Zob. M. Klimecki, Krym 1854–1855, Warszawa 2006. 
34 M. Łosski, op.cit., s. 79–82; W. Parniewski, op.cit., s. 81; A. Walicki, W kręgu konserwatywnej 

utopii…, s. 336–372; idem, Zarys myśli rosyjskiej…, op.cit., s. 188–196.
35 Konstantynopol uważano – obok Kijowa, Moskwy, Petersburga – za czwartą stolicę Rosji.
36 Zob. B. Brodecki, Szypka i Plewna 1877, Warszawa 2010. 
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Dychotomiczny podział okcydentaliści (europeiści, nasi Europejczycy, westerni-
zatorzy, zachodowcy, zapadniki) – słowianofi le (nasi Słowianie, rusofi le, samoist-
nicy, tubylcy, tuziemcy) zaznaczył swoją obecność nawet w rzeczywistości rosyjskiej 
po upadku komunizmu, w formie rywalizacji ideowych spadkobierców tendencji 
prozachodnich (atlantyści, kosmopolici) i azjatycko-prawosławnych (dierżawniki37, 
euroazjatyści, nacjonaliści)38.

Oprócz wieloaspektowej negacji tez słowianofi lów, rosyjskie zapadniczestwo nie 
reprezentowało spójnego zespołu poglądów. Ponadto niektórzy z propagatorów 
wartości zachodnich w różnych momentach swojego życia odznaczali się niesta-
łością przekonań. Profi l ideowy okcydentalizmu skupiał przedstawicieli rozmaitych 
dyscyplin naukowych i twórczych, z czołowymi postaciami tego nurtu, takimi jak: 
Pawieł W. Annienkow (1813–1887), Iwan K. Babst (1824–1881), Wissarion G. 
Bielinski (1811–1848), Piotr J. Czaadajew (1794–1856), Boris N. Cziczerin (1828– 
–1904), Timofi ej N. Granowski (1813–1855), Aleksandr I. Hercen (1812–1870), 
Stiepan W. Jeszewski (1829–1865), Michaił N. Katkow (1818–1887), Konstantin 
D. Kawielin (1818–1885), Piotr N. Kudriawcew (1816–1858), Nikołaj P. Ogariow 
(1813–1877), Siergiej M. Sołowjow (1820–1879), Nikołaj W. Stankiewicz (1813–
–1840), Iwan S. Turgieniew (1818–1883). Bezpośrednich inspiracji fi lozofi czno-
społecznych „obozu zachodniego” należy doszukiwać się w procesie przezwycię-
żenia przez ideologów rosyjskiej lewicy fi lozofi cznej prawicowej, „formalistycznej” 

37 Zwolennicy silnej władzy państwowej.
38 Zob.: J. Afanasjew, Groźna Rosja, Warszawa 2005; R. Bäcker, Międzywojenny eurazjatyzm. Od 

intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 2000; idem, Rosyjskie myślenie polityczne za 
czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, s. 194–227; D. Madejski, „Pocałunek mongolskiego księcia”. 
Eurazjatyzm Rosji w myśli Aleksandra Dugina, „Geopolityka” 2009, r. 2, nr 1, s. 87–100; Między Europą 
i Azją. Idea Rosji – Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998; L. Gawor, Eurazjanizm. Z historii rosyjskiej 
myśli społecznej, „Sofi a” 2006, nr 6, s. 73–87; S. Jedynak, Eurazjatyzm – nowa ideologia Rosji, [w:] 
Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz na jej pograniczach, red. K.J. Brozi, Lublin 
1997, s. 33–42; I. Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001; R. Para-
dowski, Idea Rosji – Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa. Próba rekonstrukcji ideologii 
eurazjatyzmu, Warszawa 1996; idem, Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei, Toruń 2001; 
J. Potulski, Rosyjska geopolityka jako problem badawczy współczesnej politologii w Polsce, [w:] Problemy 
badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, red. A.J. Chodubski, M.J. Malinowski, Gdańsk 2006, 
s. 349–352; idem, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym 
dyskursem a praktyką, Gdańsk 2010; A. Raźny, Podstawy geopolityki Aleksandra Dugina. Przemiana 
mesjanizmu religijnego we współczesnej rosyjskiej myśli politycznej, [w:] Dziedzictwo chrześcijańskiego 
Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem, red. U. Cierniak, J. Grabowski, Częstochowa 
2006, s. 207–217; A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści, Warszawa 1999; W. Zajączkowski, Rosja i narody, 
Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa 2009.
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wykładni heglizmu39. W ramach omawianego nurtu wyodrębnić można trzy 
subkategorie, a mianowicie okcydentalizmy: religijny, liberalny, radykalno-demo-
kratyczny40. Centrum ruchu obwołano nową stolicę Rosji – Petersburg, dlatego też 
do jego ideologów oraz sympatyków przylgnęła etykieta „partia petersburska”, 
w odróżnieniu od słowianofi lskiej „partii moskiewskiej”, traktującej w symbolicz-
nym wymiarze tzw. „domu Rosji”41 starą stolicę państwa – Moskwę.

Głównym czynnikiem indukującym pierwsze „przebudzenie fi lozofi czne”42 
rosyjskich elit intelektualnych był problem identyfi kacji cywilizacyjno-kulturowej 
„rosyjskości” w fi lozofi cznym ujęciu napięcia na linii prawosławna ojczyzna – 
Wschód a germańsko-romański Zachód. Punkt wyjścia doktrynalnej konfrontacji 
stanowiła enigmatyczna koncepcja „zagadki Rosji”. Andrzej Andrusiewicz charak-
teryzuje ją w następujący sposób: „Oba intelektualne fronty: słowianofi le i okcy-
dentaliści, dokonały ogromnego wysiłku umysłowego, aby rozwiązać «zagadkę 
Rosji», wyjaśnić «tajemnicę rosyjskiej duszy» i «nieprzewidywalność Rosjan». 
Wiele z tych stereotypów powstało w obrębie kultury zachodnioeuropejskiej. 
Również Rosjanie, próbując wyjaśnić własną historię i charakter narodowy, tworzyli 
fantastyczne stereotypy i mity. Dyplomata, publicysta i poeta Fiodor Iwanowicz 
Tiutczew (1803–1873) porównywał Rosję do Sfi nksa, którego nie można zrozumieć, 
stosując znane schematy myślowe, doktryny, formuły i kryteria naukowe. Życie 
prywatne i publiczne, historia, wspomnienia przeszłości, potrzeby teraźniejszości, 
oczekiwania na przyszłość jakoby ostrzegały człowieka, że może zaistnieć potrzeba 
rozwiązania zagadki Sfi nksa, zagadki przeznaczenia. Kto nie odkryje tajemnicy, 
ten zostanie wciągnięty w otchłań fatalizmu. Pogodzono się z myślą, że fatalizm 
jest prawdą, wszystkie zagadnienia są nierozwiązywalne, a jedyną na nie odpowie-
dzią jest rozpacz. […] Wiara w «zagadkę Rosji» stanowiła integralną część poglądu 

39 Zob. A. Walicki, Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Studia z lat 1955–1959, Kraków 2000, 
s. 7–65.

40 W latach 40. XIX w. ujmowane w kategoriach politycznych różnice pomiędzy okcydentalizmami 
liberałów a radykalnych demokratów nie przedstawiały się jednoznacznie. Zdecydowana delimitacja 
poglądów nastąpiła dopiero w latach 60. XIX w. już wśród kontynuatorów dwóch „subkultur okcy-
dentalistycznych”; oczywiście unikano naruszenia poczucia consensusu odnośnie spraw 
zasadniczych.

41 Ekwiwalentem słowa „dom” w języku rosyjskim jest rodzina (szerzej: grupa ludzi złączona 
więzami krwi); stąd właśnie wywiedziona została idea Moskwy – „domu Rosji” jako matecznika 
i ostoji tradycji narodowych.

42 Drugie „fi lozofi czne przebudzenie” obejmuje okres dwóch pierwszych dekad XX w. (Srebrna 
Epoka), natomiast trzecie przypada na lata 70. i 80. tegoż stulecia (stopniowe odchodzenie od do-
gmatów marksizmu-leninizmu na rzecz treści zawartych w dziełach fi lozofi cznych z czasów przed-
rewolucyjnej Rosji). 
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na świat, ludzi i życie. Poetycki, zagadkowy obraz tego wielkiego kraju i jego 
mistyczne doświadczenie Fiodor Tiutczew zawarł w absurdalnie brzmiących sło-
wach, że Rosji nie da się pojąć rozumem, że w Rosję można tylko wierzyć. Przy 
czym każdy wierzył po swojemu, znajdując potwierdzenie przekonań albo w życiu 
codziennym, albo w ojczystej historii i kulturze. Rosjanie i cudzoziemcy, intelek-
tualiści i politycy zachwycali się tiutczewowską bzdurą, traktując ją jak najwyższą 
mądrość. […] Okcydentaliści uważali «zagadkę Rosji» za niedorzeczność i zagad-
nienie źle postawione, gdyż starożytny Sfi nks nie chciał, aby ktokolwiek ją rozwią-
zał, a rosyjski uważał, że jej rozwiązanie tkwi w rozumowym poznaniu”43. Powyż-
sze stwierdzenia słusznie sugerują, iż zagadnienia rozumu (jego ograniczeń) 
i racjonalizmu pełniły nader istotną rolę w obydwu systemach poglądów. 

Analizując płaszczyzny sporu w kwestii racjonalności, Tomasz Stefaniuk wskazuje 
na poniższe pierwiastki myślenia okcydentalistycznego: 1. podmiot wolności; 
2. problem osobowości; 3. rozumowe zasady postępowania; 4. uniwersalizm racjo-
nalistyczny; 5. racjonalizacja stosunków społecznych; 6. historyzm (historycyzm) 
racjonalistyczny. Jednostka ludzka postrzegana ściśle indywidualistycznie i zorien-
towana prospektywnie powinna stać się zdolna do odrzucenia napotykanych w życiu 
społecznym utrudnień, generowanych i narzucanych przez anachroniczne formy 
społeczne. Z uznaniem traktowano wszelkie próby progresywnego podejścia do 
sfery autonomicznej osobowości, uwolnionej od określonych uwarunkowań 
wewnętrznych (np. naród, klasa/warstwa społeczna). Niezależność w przejawach: 
personalnym, duchowym oraz poszczególnych dziedzin działalności ludzkiej sta-
nowiła cel procesu historycznego, pełniąc jednocześnie funkcję zwornika systemu 
wartości, propagowanego przez okcydentalistów. Z kolei efektywna racjonalizacja 
i zindywidualizowanie świadomości konstytuowały wolność, przy czym każdora-
zowa refl eksja musiała zostać adekwatnie eksterioryzowana (uzewnętrzniona). 
Z żądaniem tym korespondowała fi lozofi a czynu postulująca przekształcanie 
obiektywnej rzeczywistości podług wytycznych rozumu wspartego świadomą wolą. 
Uniwersalizm racjonalistyczny wraz z historyzmem racjonalistycznym44 prowadziły 

43 A. Anrdrusiewicz, Cywilizacja rosyjska, t. 2, Warszawa 2005, s. 304–305, 306–307, 309. 
44 Uniwersalizm racjonalistyczny zakładał: powszechną dostępność prawd rozumowych odkry-

wanych przez człowieka w otaczającej go rzeczywistości przyrodniczo-społecznej, racjonalizację 
świadomości tożsamą ze zniesieniem wszelakiego partykularyzmu myślenia, przeniknięcie warto-
ściami ogólnoludzkimi i wszechobecnością ratio jednostek oraz narodów wyzwolonych uprzednio 
od „bezpośrednich determinacji”; historyzm (historycyzm) racjonalistyczny postulował ujęcie 
dziejów ludzkości w sensie postępujących procesów rozwoju świadomości oraz racjonalizacji sto-
sunków społecznych. W nowożytnych dziejach idei wyróżniamy głównie historyzmy: oświeceniowy, 
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natomiast do zaistnienia racjonalizacji stosunków społecznych; na określonym 
etapie rozwoju dziejowego występujące pierwotnie w zbiorowości bezpośrednie 
więzi emocjonalno-tradycjonalne wypierał porządek państwowo-prawny imple-
mentowany przez scentralizowaną monarchię absolutną45. 

Pozostałe zapatrywania światopoglądowe „partii petersburskiej” koncentrowały 
się wokół: 1. pogodzenia europeizmu z krytycznym stosunkiem do oświeceniowego 
racjonalizmu; 2. zagadnień historiozofi czno-religijnych; 3. przeszłości oraz przy-
szłości Rosji; 4. roli ludu i kultury ludowej; 5. oceny kapitalizmu. 

Dwa pierwsze punkty dotyczą okcydentalizmu religijnego Piotra J. Czaadajewa, 
nieprzystającego do antyteizmu czy deizmu pozostałych myślicieli rosyjskich 
afi rmujących wartości zachodnie. Zajmując stanowisko opozycyjne wobec fi lozo-
fi i europejskiego Oświecenia, P.J. Czaadajew postrzegał naturalne dążenia człowieka 
w „pragnieniu subordynacji” kosztem wolności i autonomii moralnej. Metafi zyczna 
hierarchia bytów (Bóg–świadomość powszechna, duch świata–sfera socjalna–świa-
domość zbiorowa, świadomość indywidualna, przyroda przedludzka) determino-
wała rozum indywidualny w poszukiwaniu wiedzy, umiejscowionej w „sferze 
socjalnej” jako nośniku i przekaźniku wielopokoleniowej tradycji. Narzucając zaś 
sobie rygorystyczne przestrzeganie norm i konwencji życia społecznego, jednostka 
ulega całkowitej socjalizacji ukierunkowanej ostatecznie ku Absolutowi. Zaczerp-
nięta z heglizmu koncepcja emanacji „ducha świata”, w formach historycznie 
rozwijającej się świadomości zbiorowej ludzkości w połączeniu z apologią wobec 
społeczno-organizacyjnej funkcji Kościoła katolickiego legły u podstaw jego 
koncepcji fi lozofi i dziejów. Okcydentalny prowidencjalizm posiadał wymiar tele-
ologiczny; transcendentna Opatrzność stanowiła immanentną prawidłowość 

romantyczny, pozytywistyczno-naturalistyczny, hermeneutyczny, marksistowski. Wszystkie odmiany 
historycyzmu zdecydowanej krytyce poddał fi lozof Karl R. Popper; por.: E. Angehrn, Filozofi a 
dziejów, Kęty 2007, s. 150, 169–174, K.R. Popper, Nędza historycyzmu, Warszawa 1999, passim. 
Rozważania na temat miejsca i roli historyzmu w naukach społecznych zawierają również monografi e 
polskich autorów; zob. J. Bańka, Prolegomena do historiozofi i. Spór historyzmu z recentywizmem 
o koncepcję dziejów, Poznań 2001; Z.J. Czarnecki, Przyszłość i historia. Studia nad historyzmem i ideą 
prospekcji dziejowej w historii fi lozofi i, Lublin 1991; Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, Warszawa 
1991; Z. Kuderowicz, Filozofi a dziejów. Rozwój problemów i stanowisk, Warszawa 1983; J. Litwin, 
Dylematy postępu i regresu, Warszawa 1973; A. Ochocki, Filozofi a i burze dziejowe, Warszawa 2001; 
S. Świeżawski, Zagadnienie historii fi lozofi i, red. M. Olszewski, J.J. Jadacki, Warszawa 2005; J. Topolski, 
Marksizm i historia, Warszawa 1977; M. Wichrowski, Spór o naturę procesu historycznego (od Hebraj-
czyków do śmierci Fryderyka Nietzschego), Warszawa 1995; K. Zamorski, Dziwna rzeczywistość. 
Wprowadzenie do ontologii historii, Kraków 2008.

45 T. Stefaniuk, Krytyka Europy i rozumu w myśli słowianofi lskiej, [w:] Dylematy racjonalności – 
między rozumem teoretycznym a praktycznym, Z.J. Czarnecki (red.), Lublin 2001, s. 100–103.
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procesu dziejowego, wykorzystującą jednostki i „osobowości moralne” – narody 
w permanentnej „misji wznoszenia się ku powszechności”. Rozwój chrześcijaństwa, 
przybierając najczystszą postać w rzymskim katolicyzmie i jednoczących zabiegach 
papiestwa, spełniał funkcję siły napędowej historii. Pomimo tendencji odśrodko-
wych, wynikających z prądów myślowych epoki Odrodzenia i reformacji, chry-
stianizm triumfalnie przeistoczy się z bytu politycznego w ład socjalny, co oznaczało 
fi nalizację Królestwa Bożego na ziemi. Refl eksję metafi zyczną dopełniały wątki 
ekumeniczne umieszczające aktywny docześnie katolicyzm i ascetyczno-kontem-
platywne prawosławie w relacji wzajemnej komplementarności, tworzącej mono-
lit absolutnej prawdy objawionej. Nadzieja na przyszłe przezwyciężenie schizmy 
i reunifi kację wyznaniową przeplatała się z wizją doniosłej misji ekumenicznej 
prawosławnego mocarstwa rosyjskiego w powszechnym biegu dziejów46.

Rosyjski proces historyczny polegał na sukcesywnym rozpadzie, opartych na 
prawie zwyczajowym, wspólnot rodowych, emancypacji osobowości spod zależ-
ności względem wspólnoty patriarchalnej, ustępującej z kolei miejsca porządkowi 
państwowo-prawnemu; jednocześnie następował zanik narodowości „naturalnej” 
na rzecz narodowości „duchowej” (moralnej). To właśnie dynamika przemian 
zainicjowanych przez Piotra I Wielkiego doprowadziła do pierwszego stadium 
realizacji zasady osobowości w historii Rosji, aczkolwiek zalążków tego stanu 
rzeczy dopatrywano się już w momencie powstania scentralizowanego państwa 
moskiewskiego pod berłem Iwana IV Groźnego w latach 1547–1584. Podążanie 
za wskazaniami „oświeconego rozumu i świadomej woli” umożliwi w przyszłości 
selektywne wykorzystanie doświadczeń „historycznych” narodów Europy. Pospo-
lity lud winien ulec transformacji w „naród”, czyli inaczej mówiąc lud w „fazie 
świadomości”, zbiorowość „ujednostkowioną przez myśl”. Naród rosyjski wykazu-
jący znamiona „niehistoryczności”, skazany jest jak na razie na „pseudoroman-
tyczną ludowość”, utożsamiającą narodowość wyłącznie z zewnętrznymi atrybutami 
jego siermiężnej obyczajowości. Natomiast odrzucenie formacji przedkapitalistycz-
nej, patriarchalnego feudalizmu pańszczyźnianego, nie oznaczało pełnej akcepta-
cji zachodnioeuropejskiego kapitalizmu. Postęp wymagał zajęcia stanowiska 
„nadburżuazyjnego” tzn. „maksymalnej sublimacji aksjologii liberalno-demokra-
tycznej”, prowadzącej nawet do bliżej nieokreślonej „idei socjalizmu”47.

46 L. Stołowicz, op.cit., s. 93–103.
47 Zob. I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, Warszawa 2003, s. 86–216; M. Łosski, op.cit. s. 50–65; L. Sto-

łowicz, op.cit., s. 103–129; A. Walicki, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Kraków 2007, s. 171–218; 
idem, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002, s. 27–57; idem, W kręgu konserwatywnej 
utopii…, op.cit., s. 245–330; idem, Zarys myśli rosyjskiej…, op.cit., s. 139–158, 219–235. 
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Wybitny znawca fi lozofi i rosyjskiej Andrzej Walicki podsumowuje zjawisko 
okcydentalizmu rosyjskiego, pisząc: „Właściwie mówiąc, klasyczny okcydentalizm 
był w dziejach myśli rosyjskiej jedynie krótkotrwałą wspólną platformą ideolo-
giczną, jednoczącą przedstawicieli potencjalnie różnych i coraz bardziej różnicu-
jących się kierunków myśli politycznej. Jako datę jego ostatecznego uformowania 
przyjąć należy 1842 rok – moment, w którym słowianofi lstwo stało się istotnym 
«negatywnym układem odniesienia» dla myślicieli rosyjskiej lewicy heglowskiej; 
dezintegracja okcydentalizmu nastąpiła już w 1848 roku […]. […] Pozycja okcy-
dentalistów przypominała pod pewnymi względami pozycję zachodnich liberałów 
i demokratów w sporze z konserwatystami, zwłaszcza zaś […] pozycję Hegla 
i lewicowych heglistów w sporze z konserwatywnym romantyzmem. […] «Inteli-
gencki» charakter rosyjskiego okcydentalizmu, daleko posunięta sublimacja 
liberalnego systemu wartości i wreszcie […] niemożność jakiejkolwiek działalno-
ści politycznej sprawiły, że wyraźnie zarysowująca się na Zachodzie różnica między 
klasycznym liberalizmem a burżuazyjnym demokratyzmem uległa w Rosji zatarciu 
i dochodziła do głosu co najwyżej w abstrakcyjnych dyskusjach na temat jakobinów 
i żyrondystów, istnienia Boga itp. Dlatego też – aby uwydatnić charakter okcyden-
talizmu jako stanowiska jednoczącego potencjalnych liberałów i potencjalnych 
radykalnych demokratów – nazwiemy utopię okcydentalistów utopią liberalno-
demokratyczną.”48. W nadchodzących dekadach XIX stulecia mieliśmy już w Rosji 
do czynienia z jakościowo odmienną sytuacją ideowo-polityczną. Zauważalna od 
połowy lat 50. intensyfi kacja nastrojów i ruchów rewolucyjnych49 nie pozostawała 

48 Idem, W kręgu konserwatywnej utopii…, op.cit., s. 330, 332; w literaturze spotykane jest również 
określenie „utopia futurystyczna”.

49 Zob. M. Abbasy, Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfi kacji dziewiętnastowiecznej 
inteligencji rosyjskiej, Kraków 2008, s. 39–109, 201–228; A. Andrusiewicz, Mit Rosji…, s. 103–154; 
idem, Cywilizacja rosyjska…, op.cit., t. 2, s. 340–431; M. Bakunin, Pisma wybrane, t. 1–2, red. 
H. Temkinowa, Warszawa 1965; L. Bazylow, Działalność narodnictwa rosyjskiego w latach 1878–1881, 
Wrocław 1960; M. Bohun, Rosja – Zachód – Wolność. Georgija Fiedotowa próba „polityki chrześcijań-
skiej”, [w:] Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu…, op.cit., s. 177–187; M. Broda, Na-
rodnickie ambiwalencje. Między apoteozą ludu a terrorem, Łódź 2003; Filozofi a i myśl społeczna rosyjska 
(1825–1861), A. Walicki (red.), Warszawa 1969; Filozofi a rosyjska wobec problemów modernizacyjnych, 
(red.) W. Rydzewski, M. Bohun, Kraków 1999; Filozofi a społeczna narodnictwa rosyjskiego. Wybór 
pism, red. A. Walicki, Warszawa 1965; A.A. Kamiński, „Rewolucja to w trzech czwartych fantazja…”. 
O anarchistycznej koncepcji rewolucji Michaiła Bakunina, [w:] O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany 
społecznej, red. K. Brzechczyn, M. Nowak, Poznań 2007, s. 115–126; W. Kołodziej, Anarchizm 
w rosyjskiej myśli politycznej, „Athenaeum. Political Science” 2003, nr 11, s. 61–75; M. Łosski, op.cit., 
s. 66–72; Między reformą a rewolucją. Rosyjska myśl fi lozofi czna, polityczna i społeczna na przełomie 
XIX i XX wieku, red. W. Rydzewski, A. Ochotnicka, Kraków 2004; W. Parniewski, op.cit., s. 82–96; 



117XIX-wieczny okcydentalizm rosyjski

bez wpływu na poglądy dotychczasowych adwersarzy, a epigonów myśli okcyden-
talistycznej odnajdziemy przecież nie tylko pośród rosyjskich liberałów drugiej 
połowy XIX wieku50. Generacja „ludzi lat czterdziestych”, wzrastająca w kulturze 
oświeconych warstw szlacheckich pośród umysłowego fermentu pierwszego 
„przebudzenia fi lozofi cznego” Rosji pańszczyźnianej, wyewoluowała do stadium 
nazwanego przez potomnych „dynamiczno-antynomiczną jednością”. Wspólna 
„lokacja czasowo-przestrzenna” wytworzyła silną świadomość przynależności 
pokoleniowej oraz partycypacji w zmaganiach intelektualnej awangardy tamtego 
okresu z rozlicznymi dylematami kręgu cywilizacyjno-kulturowego prawosławia. 

Rekapitulując, „syntetyzujące” zabiegi dotyczące XIX-wiecznego okcydentalizmu 
rosyjskiego powinny uwzględniać następujące czynniki: 1. brak spójnego zespołu 
poglądów w ramach owego nurtu, zmienność przekonań jego poszczególnych 
przedstawicieli; 2. interdyscyplinarność profi lu ideowego okcydentalizmu; 
3. wewnętrzne mutacje okcydentalizmu (religijną, liberalną, radykalno-demokra-
tyczną); 4. analizę interpretacji napięcia na linii prawosławna Rosja – Wschód 
a germańsko-romański Zachód; 5. kwestię racjonalizmu/racjonalności w zaryso-
wanym powyżej, sześcioaspektowym wymiarze; 6. zagadnienia o charakterze 
antropologiczno-kulturowym, ekonomicznym, fi lozofi cznym, historiozofi czno-re-
ligijnym, historyczno-ustrojowym. Ich konstytutywność polega na „organicznym” 
połączeniu elementów merytorycznych, równie często komplementarnych, co 
sprzecznych. Zaproponowany model wydaje się użyteczny badawczo, zarówno gdy 
dokonamy komparatystyki okcydentalizmu ze słowianofi lstwem, jak i synkrytycz-

G. Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003, 
s. 9–126; H. Temkinowa, Bakunin i antynomie wolności, Warszawa 1964; L. Turek, Kulturowo-cywi-
lizacyjny wymiar wyznania. Prawosławny modernizm wobec zagadnienia stosunku Rosji do Zachodu, 
[w:] Liber amicorum. Studia poświęcone Profesorowi Mirosławowi Nowaczykowi, red. Z. Stachowski, 
s. 167–188; L. Stołowicz, op.cit., s. 155–229; A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej…, op.cit., s. 247–476; 
C. Wodziński, I cóż po fi lozofi e… Eseje, Warszawa 1992, s. 147–189, 191–255; C. Zeepvat, Zmierzch 
Romanowów. Ostatni wiek imperialnej Rosji, Warszawa 2008. 

50 Rosyjski liberalizm wytworzył w latach 60. XIX w. dwa nurty, tzw. szkoły państwowej (etaty-
styczny) oraz radykalny. Reminiscencje okcydentalistyczne występowały chociażby u XIX-wiecznych 
marksistów rosyjskich, w doktrynie Partii Konstytucyjno-Demokratycznej/Wolności Ludu (kadetów) 
na początku XX w., przedstawicieli liberalnego marksizmu doby pierestrojki czy reprezentantów 
współczesnych rosyjskich ruchów liberalno-demokratyczych (Demokratyczny Wybór Rosji, blok 
Jabłoko); zob. R. Bäcker, Rosyjskie myślenie polityczne…, op.cit., Toruń 2007, s. 228–249; L. Suchanek, 
Rosja i naród w procesie transformacji i globalizacji, [w:] Naród, kultura i państwo w procesie globali-
zacji, red. J. Rokicki, M. Banaś, Kraków 2004, s. 79–93; A. Walicki, Filozofi a prawa rosyjskiego libe-
ralizmu, Warszawa 1995, passim; E. Wyciszkiewicz, Współczesna Rosja wobec Zachodu, Łódź 2003, 
s. 16–19, 67–86.
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nego zestawienia z późniejszymi trendami w myśli rosyjskiej (np. anarchizm, 
marksizm, narodnictwo, pozytywizm). Jednocześnie zaś twórczo odwoływałby się 
do instrumentarium właściwego dla metody historycznej w naukach politycz-
nych.

Określone „wątki okcydentalistyczne” (m.in. słuszne skądinąd sugestie recen-
zyjne odnoszące się do współczesnych losów rosyjskiego okcydentalizmu, czy też 
rozważań zapadników w kontekście „polskości” sensu largo) zostały tutaj celowo 
pominięte. Zdecydowanie przekraczają one ramy niniejszego artykułu, a tym 
samym wymagają odrębnych, pogłębionych opracowań.

SUMMARY

THE PURPOSE OF the present article is a concise presentation one of the XIX-century 
Russian political thought’s aspect called Occidentalism (from late latin – occidentalis that 
is „the Western”; russian – zapadniczestwo from zapad that is „the West”). Radical opposi-
tion of the East (Orient) and the West (Occident) is immemorial and complexed phenom-
enon. Skipping the strict geographical meaning, we can encounter using these notions also 
as synonyms of separate civilization-cultural, economic, social, political circles or as special 
determinants of diff erent stages or the phase of development. Conventionality as well as 
relativity of both terms was conditioned by factors of temporal-spatial nature; moreover, 
setting against the so-called Eastern formation (Asiatic) and Western (European) one 
shaped diff erent ideological structures, current historical consciousness, extensive histo-
riosophical systems, and even culture-creating processes or forms of art. 

Relations between Russia and Western civilization describes division proposed by 
Samuel P. Huntington, consisting of four stages: 1. from old-russian state’s rise (the Kiev 
Russia) to the reign of Peter I Th e Great; 2. from „reformer tzar’s” death to the Bolshevik 
revolution in year 1917; 3. communist dictatorship to the fall of the Soviet Union; 4. very 
complicated situation of Russia in 90’s, „state on cross-roads, looking once westwards – 
once eastwards”. One should take into consideration fact, that modernization in history of 
Russia showed defi nite features (Russian modernization syndrome). External confrontation 
bringing negative results forced this country to internal reforms. Th e policy’s primacy over 
the whole of social life was eff ective with from above modernizations (autocratic modern-
ization or reforms from throne). Untill the communist revolution 1917 only imitating 
models of modernization were realized and selectivity of undertaken workings distin-
guished them.

 Th e Russian Occidentalism appeared in public sphere on breakthrough of 30’s and 40’s 
XIX century and was present there till 50’s that age, stepping out in three variants: religious, 
liberal, radical-democratic. Conducted analysis concerns its following elements: 1. reason 
(its limitations) together with critical relation to enlightening rationalism; 2. historio-
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sophical and religious questions; 3. past as well as the future of Russia; 4. role of people and 
people’s culture; 5. opinion of capitalism. In the face of Russian revolutionary movement’s 
progresses we had to do with a new situation. Th e dynamics of dispute between Russian 
Occidentalism and its main antagonist – Russian Slavophile, which in a later period 
transformed into Panslavism – underwent the successive weakness.
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CELEM ARTYKUŁU JEST przeanalizowanie kulturowych uwarunkowań sprzyja-
jących zachowaniom korupcyjnym w dwóch, występujących w teorii polityki, 
typach systemu politycznego: demokratycznym i niedemokratycznym1. Jako 
empiryczną egzemplifi kację tych teoretycznych kategorii wybrałem Stany Zjedno-
czone Ameryki Północnej i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dobór 
podyktowany jest istnieniem głębokich różnic między tymi dwoma politycznymi 
imperiami, zarówno w zakresie reguł sprawowania władzy, zasad ekonomii, jak 
i w wymiarze kulturowym. Odmienności te miały istotny wpływ na zakres wystę-
powania praktyk korupcyjnych w każdym z państw, przy czym czynnik kulturowy 
jest tylko jedną ze zmiennych wyjaśniających korupcję, której wpływ jak postaram 
się wyjaśnić, miał charakter zarówno pośredni, jak i bezpośredni. Oddziaływanie 
pośrednie polegało przede wszystkim na legitymizowaniu pewnych cech każdego 
z systemów politycznych, których specyfi ka w sposób bezpośredni generowała 
poziom rozpowszechnienia i wzory korupcji. Natomiast oddziaływanie bezpośred-
nie występowało szczególnie na płaszczyźnie postaw wobec porządku prawnego, 
warunkujących gotowość do przestrzegania norm prawnych wśród uczestników 
danego systemu politycznego.  

Chciałbym zaznaczyć, że nie podejmuję się przedstawienia różnic w poziomie 
korupcji między wybranymi państwami. Powszechność korupcji w Związku 

1 Związek Radziecki nie był przez cały okres swojej ponadsiedemdziesięcioletniej historii syste-
mem totalitarnym, dlatego w tytule pracy posługuję się „bezpiecznym” terminem – system niede-
mokratyczny. Ponieważ w artykule zajmuję się raczej pierwotnymi wobec systemu politycznego 
uwarunkowaniami kulturowymi, nie podejmuję się opisu cech charakteryzujących system demokra-
tyczny i niedemokratyczny. Taką charakterystykę czytelnik znajdzie w pracy: M. Gulczyński, Pano-
rama systemów politycznych świata, Warszawa 2004. 
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Radzieckim2, w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie praktyki korupcyjne 
miały węższy zasięg i częstotliwość3, jest faktem niekwestionowanym4. Pozostaje 
natomiast rozważyć kwestię przyczyn takiego stanu rzeczy. Moją intencją jest 
wyjaśnienie związku między systemem aksjologiczno-normatywnym tych społe-
czeństw a prawdopodobieństwem nadużywania władzy dla prywatnych korzyści 
przez rządzących. Według mnie w uwarunkowaniach kulturowych należy upatry-
wać czynniki pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialne za różnice w poziomie 
korupcji między analizowanymi systemami politycznymi. 

Moja uwaga skoncentruje się przede wszystkim na normatywnym i aksjologicz-
nym wymiarze systemu politycznego dlatego uznałem za stosowne wprowadzenie 
pojęcia reżimu politycznego. Andrzej Antoszewski defi niuje reżim polityczny jako 
„normatywny podsystem systemu politycznego […] tworzą go wszystkie wartości 
i zasady ustrojowe, struktura autorytetów, formalne i nieformalne reguły gry 
politycznej oraz wynikające z nich zależności pomiędzy podmiotami polityki”5. 
Szczególnie istotne jest zawarte w powyższej defi nicji pojęcie „wartości” i „niefor-
malnych reguł”. Analiza wartości i niesformalizowanych reguł życia politycznego 
otwiera obszar zagadnień związanych z kulturowymi uwarunkowaniami procesu 
politycznego i występujących w nim patologii, między innymi korupcji. Według 
Andrzeja Kojdera korupcja to: „taka wymiana dóbr, usług, świadczeń i innych 

2 Na temat korupcji w ZSRR zob.: J. Tarkowski, Socjologia świata polityki. Władza i społeczeństwo 
w systemie autorytarnym, t. 1, Warszawa 1994, s. 233–249; M. Woslenski, Nomenklatura. Uprzywile-
jowani w ZSRR, Warszawa 1983. 

3 Tu chciałbym podkreślić, że Stany Zjednoczone przeszły istotną ewolucję, jeśli chodzi o zakres 
i częstotliwości praktyk korupcyjnych. Jestem świadomy różnic w poziomie korupcji, jaka występo-
wała w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych w porównaniu ze skalą tych praktyk w pierwszej 
i drugiej połowie XX wieku. Ogólnie rzecz biorąc badacze problemu zaobserwowali istotny spadek 
korupcji w USA na przełomie ostatnich 150 lat. Na temat korupcji w USA zob.: A. Peri, Democracy 
and corruption in the 19th century United States: parties, „spoils” and political participation, University 
of Notre Dame 2002, (http://americandemocracy. nd.edu/working_papers, odczyt z dn. 9.02.2008); 
E. Glaeser, C. Goldin, Corruption and Reform: An Introduction, National Bureau of Economic Rese-
arch, September 2004, (http://www. nber.org/papers/w10775, odczyt z dn. 9.02.2008).

4 Sądzę, że w przypadku USA możemy mówić o korupcji instytucjonalnej, czyli takiej, która jest 
ograniczona do niektórych instytucji życia publicznego (np. procedury i praktyki związane z rywa-
lizacją wyborczą, lobbing, policja), natomiast w przypadku ZSRR występowała korupcja systemowa. 
Korupcja systemowa przenika wszystkie dziedziny życia publicznego i należy do „standardowej 
procedury działania” zarówno wśród funkcjonariuszy publicznych, jak i przeciętnych obywateli, dla 
których uczestnictwo w praktykach korupcyjnych jest reakcją adaptacyjną na hegemonię urzędników 
i chroniczny defi cyt dóbr.

5 A. Antoszewski, Reżim polityczny, [w:] Studia z teorii polityki, t. I, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, 
Wrocław 1999, s. 89.
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zasobów, która narusza obowiązujące prawo lub dobro publiczne (materialne lub 
symboliczne, jak na przykład dobre imię urzędników państwowych)”6. Jest to dość 
pojemna defi nicja, ponieważ pozwala nadać status korupcji praktykom, nieko-
niecznie związanym z naruszeniem prawa, ale stanowiącym „każde dysponowanie 
zasobami publicznymi, które jest niezgodne z ich przeznaczeniem”7. 

Paradygmat kulturowy w analizie politologicznej stawia pytanie o kwestię 
wartości i norm funkcjonujących w świadomości społecznej i ich ewentualnego 
wpływu na dane zjawiska polityczne8. Ponieważ kultura jest złożonym tworem 
regulującym całokształt ludzkich zachowań9, w moim przekonaniu, należy skon-
centrować się tylko na pewnych jej komponentach i zastanowić się w jaki sposób 
mogą one przeciwdziałać lub sprzyjać zachowaniom korupcyjnym. Przy czym nie 
opisuję konkretnych przypadków korupcji, ale raczej staram się przedstawić jak 
kulturowe otoczenie może, pośrednio10 lub bezpośrednio, wpływać na korupcję. 
Problem kulturowych uwarunkowań zjawisk politycznych koresponduje również 
z zagadnieniem wzorów osobowości typowych dla danego sytemu kulturowego. 
Przy rozpatrywaniu USA i ZSRR nie sposób pominąć tak charakterystycznych dla 
tych społeczeństw wzorów psychologicznych: selfmade-man i homo sovieticus. 

6 A. Kojder, Strategie przeciwdziałania korupcji – doświadczenia polskie, [w:] Klimaty korupcji, 
red. A. Kojder, A. Sadowski, Warszawa 2001, s. 47.

7 Ibidem.
8 Lawrence Harrison we wstępie do pracy zbiorowej wpisującej się w paradygmat kulturowy 

stwierdza: „Rosnąca liczba naukowców, dziennikarzy, polityków i specjalistów od rozwoju gospo-
darczego dostrzega rolę wartości i postaw przejawianych w obrębie danej kultury jako czynników 
ułatwiających bądź utrudniających postęp cywilizacyjny”, H.E. Lawrence, Dlaczego kultury nie sposób 
przecenić, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harri-
son, S. Huntington, Poznań 2003, s. 23.

9 Za Samuelem Huntingtonem kulturę defi niuję „jako wartości, postawy, przekonania, opinie oraz 
leżące u ich podstaw przeświadczenia powszechne wśród członków danej społeczności”, S. Hunting-
ton, Z kulturą trzeba się liczyć, przedmowa do: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój 
społeczeństw, red. L.E. Harrison, S. Huntington, Poznań 2003, s. 14.

10 Pośrednie oddziaływanie czynników kulturowych rozumiem jako wpływ postaw na poziom 
centralizacji i monopolizacji władzy (politycznej i ekonomicznej), na istnienie i jakość mechanizmów 
umożliwiających oddolne i instytucjonalne kontrolowanie elity politycznej oraz poziom partycypacji 
politycznej obywateli. Takie cechy jak monopol władzy oraz brak odpowiednich, zarówno instytu-
cjonalnych jak i społecznych, mechanizmów egzekwowania odpowiedzialności elity politycznej przed 
społeczeństwem uznawane są za warunki szczególnie korupcjogenne. Pogląd ten jest odzwierciedle-
niem równania korupcji zaproponowanego przez Roberta Klitgaarda, światowej sławy eksperta 
w dziedzinie strategii antykorupcyjnych, według którego: Korupcja = Monopol + uznaniowość 
w podejmowaniu decyzji – odpowiedzialność, R. Klitgaard, International Cooperation Against Cor-
ruption, „Finance & Development”, March 1998, s. 4, (http://www.imf.org/ external/pubs/ft /
fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf, odczyt z dn. 9. 02.2008).
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Można je uznać za psychologiczne konsekwencje określonych uwarunkowań 
historycznych, strukturalnych i kulturowych11. 

Rysunek 1. Wpływ kultury politycznej na korupcję, za pośrednictwem 
reżimu politycznego12

Źródło: opracowanie własne.

11 Antropolog i socjolog Ralph Linton wskazuje dwa rodzaje wpływów kultury na rozwój oso-
bowości: „ Z jednej strony mamy wpływy, które biorą początek w kulturowo uwzorowanym zacho-
waniu innych jednostek w stosunku do dziecka. Zaczynają działać od chwili narodzin i mają pod-
stawowe znaczenie w okresie wczesnego dzieciństwa. Z drugiej strony występują wpływy, które mają 
swe źródła w obserwowaniu przez jednostkę lub uczeniu się wzorów zachowania charakterystycz-
nych dla społeczeństwa”, zob. R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975, s. 158. 
Szczególnie drugi typ oddziaływania pozwala na zrozumienie ukształtowania się wzorców po-
wszechnego łapownictwa w ZSRR w latach siedemdziesiątych. Spirala zachowań korupcyjnych 
opiera się w dużej mierze na wzajemnym uczeniu się łapownictwa w oparciu o przyjęcie, przez 
dawców i biorców łapówek, założenia o powszechności tego zjawiska wśród pozostałych członków 
społeczeństwa. 

12 Na przedstawionym rysunku strzałka mogłaby również przebiegać od korupcji do kultury 
politycznej, ponieważ korupcja wpływa na kulturę polityczną, kształtując na przykład opinię oby-
wateli o jakości instytucji państwowych (wyrazem tej prawidłowości może być stwierdzenie „kto nie 
smaruje ten nie jedzie”). Nie podejmuję tego zagadnienia, ponieważ w tym artykule zajmuję się 
odwrotnym kierunkiem zależności.
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Poniżej chciałbym poddać analizie kilka wymiarów kultury, istotnych według 
mnie, z punktu widzenia ich wpływu na poziom korupcji w badanych systemach. 
Aby nie komplikować analizy zakładam, że wymiary te składają się na kulturę 
polityczną13. Należą do nich:

1)  czynnik religijny, czyli wpływ protestantyzmu i prawosławia, na poziom 
korupcji;

2)  postawy wobec prawa stanowionego, czyli to co można nazwać kulturą 
prawną;

3) gotowość do uczestnictwa w życiu publicznym (aktywność obywatelska).
Zanim przedstawię rolę wymienionych komponentów, chciałbym podjąć pro-

blem relacji między Rosją carską a Rosją bolszewicką, biorąc pod uwagę wymiar 
kultury politycznej. Pytanie dotyczy tego na ile bolszewicka kultura polityczna jest 
nowym tworem, a w jakim stopniu jest kontynuacją kultury politycznej w ZSRR? 
Andrzej Jabłoński wymienia dwa przeciwstawne stanowiska w politologii zachod-
niej dotyczące tej kwestii: „Pierwsza z nich broniła tezy o zasadniczej ciągłości 
kulturowej Rosji. Jej przedstawiciele utrzymywali, że rewolucja bolszewicka i sta-
linizm były naturalną kontynuacją autokratycznej tradycji rządzenia, której dzieje 
sięgają w tym kraju XVI stulecia […] Opozycyjna szkoła teoretyczna w politologii 
zachodniej reprezentowana m.in. przez takich badaczy, jak J. Hough, M. Levin 
i G. Lapidus, stała na stanowisku bardziej optymistycznym, twierdząc, że bolsze-
wizm i stalinizm stanowiły epizod, który przerwał na pewien czas kontynuację 
procesów modernizacji społecznej i ekonomicznej rozpoczętych w Rosji na długo 
przed Gorbaczowem”14. 

13 Pojęcie kultury politycznej zdefi niowane zostało przez Gabriela Almonda w sposób następujący: 
„Kultura polityczna jest całokształtem indywidualnych postaw i orientacji politycznych uczestników 
danego systemu”, G. Almond, G. Powell, Kultura polityczna, [w:] Elementy teorii socjologicznych. 
Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, Warszawa 1975, s. 577. 
W naszym przypadku postawy wobec prawa traktuję jako element kultury politycznej (choć mógłbym 
użyć pojęcia kultury prawnej), ponieważ nie chcę wprowadzać zbyt wielu pojęć oraz jestem zdania, 
że postawy wobec prawa jako normatywnego korelatu ustroju państwowego, są również postawami 
wobec państwa (można je uznać za postawy polityczne). Kulturę polityczną rozumiem więc nie 
koniecznie jako „orientacje polityczne”, ale jako postawy wobec instytucji, ważnych z punktu widzenia 
dynamiki danego systemu politycznego. Przykładowo, nieuwzględnienie religii protestanckiej w USA, 
nie pozwala trafnie wyjaśnić specyfi ki amerykańskiej kultury politycznej. 

14 A. Jabłoński, Kultura polityczna i jej przemiany, [w:] Studia z teorii polityki, t. II, red. A. Jabłoń-
ski, L. Sobkowiak, Wrocław 1999, s. 191. 
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Moje analizy są bliższe pierwszemu podejściu15, które pesymistycznie odnosi się 
do możliwości demokratyzacji w Rosji16, akcentując trwałe elementy świadomości 
narodowej Rosjan17. Dla analizy korupcji ma to podwójne znaczenie. Po pierwsze 
oznacza, że kultura polityczna sprzyjała ukształtowaniu się autorytarnego systemu 
centralizacji i hierarchii. Po drugie, miała też bezpośredni wpływ na zachowania 
korupcyjne, poprzez brak poszanowania dla normy prawnej i postrzeganie stano-
wisk publicznych jako źródła prywatnych korzyści. Przy czym, za Józefem Smagą 
należy przypomnieć, że choć „subkultura korupcyjna”18 po 1917 roku może być 
tłumaczona tradycjami rosyjskimi, „ilość jak i ustrojowa odmienność jakościowa 

15 Jego przedstawicielem jest Richard Pipes i Zbigniew Brzeziński. Za Brzezińskim przypominam, 
że komunizm był wytworem zachodnioeuropejskiej myśli politycznej, spłyconej w praktyce politycz-
nej bolszewików: „Dziwaczny był to nowotwór, ów przeszczep zachodnioeuropejskiej w swej istocie 
doktryny, spłodzonej w bibliotece Muzeum Brytyjskiego przez niemiecko-żydowskiego emigranta, 
na quasi-orientalną tradycję despotyzmu dość odległego imperium euroazjatyckiego – operacja, 
w której rosyjski autor rewolucyjnych broszur odegrał rolę chirurga historii”, Z. Brzeziński, Wielkie 
bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż 1990, s. 23.

16 Obecna sytuacja polityczna w Rosji zdaje się być mocnym argumentem na rzecz tego podejścia. 
Rosyjski publicysta Witalij Portnikow pisze: „W ciągu 13 lat, jakie upłynęły od rozpadu Związku 
Radzieckiego, Rosja nie stała się państwem demokratycznym […] Zbudowaliśmy ustrój społeczny, 
który można określić mianem kapitalizmu feudalnego, bowiem kapitalizm w gospodarce przekłada 
się na feudalne stosunki w polityce. Trudno zarazem mówić o totalitarnym stłamszeniu społeczeństwa 
przez nomenklaturę: zdecydowanej większości obywateli nie zależy na otrzymywaniu prawdziwych 
informacji, nie dąży ona także do uzyskania realnego wpływu na władzę”, W. Portnikow, Rosja. 
Dramat w tekturowych dekoracjach, „Polityka” 2004, nr 38, s. 8. 

17 Związki między bolszewizmem a tzw. duszą rosyjską przedstawił Jan Parandowski już 
w 1919 roku. Jest to opis opierający się na bezpośrednich doświadczeniach autora z internowania 
w Rosji oraz obserwacji przewrotu bolszewickiego (był wtedy nauczycielem w Saratowie): „Rok 
pobytu wśród bolszewików rosyjskich i drugi rok pilnego śledzenia tego ruchu dały mi w ręce materiał 
obfi ty […]”. W opinii autora bolszewizm był wytworem stosunków panujących w Rosji carskiej, czyli 
Rosji przede wszystkim chłopskiej. Podkreśla on takie cechy, jak brak świadomości politycznej 
i zacofanie cywilizacyjne Rosjan oraz przepaść dzielącą nieliczną inteligencję rosyjską od chłopstwa. 
Dusza rosyjska jest bierna i apatyczna, a jednocześnie religijna i żądna wiary, co powoduje podatność 
„dla dogmatów wszelkiego rodzaju”. Charakterystyczną cechą jest również radykalizm i maksyma-
lizm, będący reakcją na carski ucisk i tępienie swobodnych poglądów. Na uwagę zasługuje jeszcze 
podkreślanie przeciwieństw i skrajności jakie składają się na charakter rosyjski. Dlatego właśnie 
Anatol France mógł nazwać literaturę rosyjską, literaturą świętych albo dzikich. Zob. J. Parandowski, 
Bolszewizm i Bolszewicy w Rosji, Londyn 1996, s. 23–33. Problem tzw. „duszy rosyjskiej” został po-
traktowany z pozycji bardziej naukowych w pracy: M. Broda, J. Kurczak, P. Waingertner Komunizm 
w Rosji i jego polskie interpretacje, Łódź 2006.

18 J. Smaga, Korupcja w pierwszym państwie robotników i chłopów (1917–1995), posłowie do: 
A. Chwalba, Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861–1917, Kraków 2006, 
s. 306.



126 Bartosz Czepil

korupcji komunistycznej nie wymagają poważniejszych uzasadnień”19. Nowy 
system zbiurokratyzowanej władzy polityczno-ekonomicznej wzmocnił, zakorze-
nioną w tradycji rosyjskiej korupcję, nadając jej nowe formy i status naturalności20. 
Interakcja rozbudowanego aparatu biurokratycznego z tradycyjną kulturą rosyjską, 
wytworzyła sieć nieformalnych układów, które zastąpiły ofi cjalne, racjonalne 
kryteria działania biurokratycznego, kryteriami solidarności klasowej, regionalnej, 
plemiennej czy rodzinnej21.

Poniżej postaram się przedstawić jak wyodrębnione elementy kultury politycz-
nej wpływały pośrednio lub bezpośrednio na poziom korupcji. Zaczynam od dość 
trywialnego stwierdzenia, że istnieją fundamentalne różnice we wzorach kulturo-
wych wśród Rosjan i Amerykanów. Czynnik religijny wydaje się być istotną 
zmienną generującą te różnice, zważywszy na fakt, podkreślany już dawno przez 
Maxa Webera, wpływu religii na wszystkie wymiary życia ludzkiego.

1. PRAWOSŁAWIE I PROTESTANTYZM A KORUPCJA 
W SYSTEMIE POLITYCZNYM

Czynnik religijny odgrywa podwójną rolę w analizie korupcji. Wyznania pro-
testanckie i prawosławne miały istotny wpływ na postawy wobec prawa oraz 
postawy wobec władzy. Uważam więc, że w tym przypadku możemy mówić 
o bezpośrednim i pośrednim wpływie norm religijnych i obrazie świata, jaki każde 
z nich proponowało. Przywołajmy Samuela Huntingtona, który w sposób wyczer-

19 Ibidem.
20 Politolog Robert Wesson analizując w 1980 roku zmiany systemu sowieckiego wskazuje, że 

wraz z wygaśnięciem rewolucyjnej euforii, powracają stare przedrewolucyjne nawyki władzy: „Od 
czasów rewolucji sowiecka biurokracja upodobniła się do biurokracji carskiej, mimo że zmiany 
wprowadzone przez rewolucję były początkowo ogromne. Dziś wiele z tych zmian już zanikło. 
Państwo rosyjskie i sowieckie było i jest rządzone przez konserwatywny, samoodnawiający się aparat, 
w którym wojsko miało i ma nadal specjalną pozycję”, R. Wesson, System komunistyczny – kierunki 
zmian, [w:] Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej Politologii Zachodniej, red. M. Ankwicz, 
Warszawa 1988, s. 260.

21 Kieruję się tutaj tropami Almonda i Powella, którzy wskazują, że nałożenie racjonalnej struktury 
biurokratycznej na społeczeństwo tradycyjne, z czasem doprowadzi do erozji tej struktury i jej 
uniwersalistycznych zasad, przez zachowania typu tradycyjnego, polegające na stosowaniu kryteriów 
partykularnych zarówno przez urzędników, jak i petentów. Azjatyckie Republiki Związku Radziec-
kiego są dobrym przykładem skolonizowania formalnych struktur biurokracji przez interesy ple-
mienno-klanowe, zob.: G. Almond, G. Powell, op.cit., s. 585; T. Bodio, Układy klanowe jako mechanizm 
polityki (na przykładzie państw Azji Centralnej), „Społeczeństwo i Polityka” 2005, nr 3/4, s. 192.
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pujący z punktu widzenia potrzeb tej pracy, opisuje wpływ kultury angloprotestanc-
kiej na tożsamość amerykanów: „Kładziony przez protestantów nacisk na indywi-
dualne sumienie i odpowiedzialność wobec jednostek za poznawanie prawd Bożych 
bezpośrednio z Biblii sprzyjał amerykańskiemu przywiązaniu do indywidualizmu, 
równości oraz prawa do wolności religii i poglądów. Protestantyzm podkreślał etykę 
pracy oraz odpowiedzialność jednostki za jej sukces lub porażkę w życiu. Przez 
swoje oparte na kongregacji formy organizacji Kościoła zaszczepiał sprzeciw wobec 
hierarchii oraz przekonanie, że podobne demokratyczne formy powinno się wyko-
rzystywać w rządzeniu. Sprzyjał również moralistycznym wysiłkom na rzecz reformy 
społeczeństwa oraz zapewnienia pokoju i sprawiedliwości”22. 

Protestantyzm i prawosławie, wyznaczając odmienny stosunek do norm praw-
nych, bezpośrednio wpływały na korupcję. Przywiązanie do norm prawnych 
i rygoryzm moralny (a korupcja jest przecież działaniem nieetycznym) są siłami 
powstrzymującymi od nadużywania kompetencji i łamania prawa. Badania empi-
ryczne potwierdzają, że kraje, w których dominuje ludność protestancka, są mniej 
skorumpowane niż pozostałe23. Zjawisko to tłumaczone jest rolą wartości absolut-
nych i wyraźnym rozróżnieniem między dobrem (tożsamym z Bogiem) a złem 
(tożsamym z szatanem), w życiu protestantów. Osobista odpowiedzialność za 
unikanie grzechu powoduje potrzebę doskonalenia moralnego i wstrzemięźliwości. 
Natomiast Kościoły „katolicki, anglikański i prawosławny wykazują większą 
tolerancję ludzkich słabości, ponieważ tamtejsze duchowieństwo może w pewnym 
stopniu rozgrzeszyć jednostkę z poczucia odpowiedzialności. Naturalną konse-
kwencją takiego sposobu myślenia jest łagodniejsza postawa wobec potencjalnych 
grzeszników, akceptacja ludzkich słabości oraz założenie, że nikt nie jest święty”24. 

22 S. Huntington, Kim jesteśmy? Wyzwanie dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków 2007, 
s. 70.

23 S.M. Lipset, G.S. Lenz, Korupcja, kultura i funkcjonowanie rynków, [w:] Kultura ma znaczenie. 
Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S. Huntington, Poznań 2003, 
s. 200. 

24 Ibidem. Kontekst korupcji i wątek rozgrzeszania przez rzymskokatolickie duchowieństwo, 
przywołuje mi na myśl kwestię sprzedaży odpustów. Wydaje się, że cytowana „tolerancja ludzkich 
słabości” charakterystyczna, między innymi, dla doktryny katolickiej, mogła być czynnikiem, jeśli 
niewyzwalającym, to przynajmniej ułatwiającym ukształtowanie się systemu sprzedaży odpustów. 
Ta korupcja duchowieństwa i jego degradacja moralna, przyczyniła się bezpośrednio do reformator-
skich wysiłków Marcina Lutra. W protestantyzmie zakup odpustów jest właściwie niemożliwy, po-
nieważ jest bezsensowny (nieracjonalny) z punktu widzenia kalwińskiej doktryny predestynacji. Nie 
jest więc przypadkiem, że to właśnie Kościół „przedreformacyjny” był skłonny do rozgrzeszania za 
pieniądze, co wynikało ze specyfi ki jego doktryny i organizacji. Ten historyczny przykład dobrze 
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Do tego należy dodać, że Cerkiew, w przeciwieństwie do Kościoła rzymskokato-
lickiego, nie przywiązywała znaczącej uwagi do recepcji prawa rzymskiego25. 

Przechodząc do pośredniego wpływu, mam na myśli wpływ religii na ograni-
czenia w sprawowaniu władzy przez elity. System wzajemnego równoważenia się 
władz (check and balance) charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych miał 
poniekąd podstawy w postulowanej przez protestantyzm nieufności wobec czło-
wieka jako istoty grzesznej i skłonnej do nadużyć26. Permanentna kontrola władz 
amerykańskich jest pochodną protestanckiego pesymizmu, co do natury ludzkiej27. 
Nie bez znaczenia jest też wpływ religii na aktywność obywatelską i gotowość do 
wysiłków reformatorskich28. Protestancki „duch” stawiał człowieka wobec świata, 
z którym należało walczyć, świata przenikniętego grzechem, który należy opano-
wać pracą i cnotą. 

Kwestia etosu purytańskiego i jego antykorupcyjnego potencjału wymaga 
uwzględnienia dwóch zjawisk, a mianowicie tego co możemy nazwać „kulturą 
sukcesu” oraz problemu erozji wartości purytańskich. W moim przekonaniu 
możemy mówić o negatywnych konsekwencjach purytańskiego nacisku na sukces 
ekonomiczny, mający być wskaźnikiem „boskiego wyroku”, w zgodzie z zasadą 

ilustruje jak doktryna religijna i spleciony z nią typ organizacji Kościoła, bezpośrednio stwarza wa-
runki korupcjogenne w samej instytucji religijnej. 

25 A. Czajowski, Zasada państwa prawnego w teorii i praktyce (w warunkach transformacji ustro-
jowej w Rosji), [w:] Studia z teorii polityki, t. III, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2000, 
s. 196–197. 

26 Za politologiem, Stanisławem Filipowiczem możemy uznać, że nauki purytańskich kaznodzie-
jów, „którzy rekomendowali nieufność jako najlepsze antidotum wobec wszelkich trucizn z grzechem 
związanych”, nie pozostały bez wpływu na amerykańską konstytucję, S. Filipowicz, O władzy grzechu 
i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu, Warszawa 1992, s. 27. 

27 Zależność ta najdobitniej została wyrażona przez jednego z Ojców Założycieli Jamesa Madisona: 
„Ambicję należy przeciwstawiać ambicji. Interesy ludzi muszą znaleźć swój konstytucyjny wyraz. 
Może to być refl eksją nad naturą ludzką, że takie środki są konieczne do panowania nad nadużyciem 
władzy. Ale czyż same władze nie są najwierniejszym odbiciem ludzkiej natury? Gdyby ludzie byli 
aniołami, żadne władze nie byłyby potrzebne. Gdyby aniołowie mieli rządzić ludźmi, nie byłaby 
konieczna ani zewnętrzna, ani wewnętrzna kontrola nad władzą”, Eseje polityczne Federalistów, wybór 
i oprac. F. Quinn, Warszawa 1999, s. 151.

28 Reformy te miały jednak charakter umiarkowany i pragmatyczny. Stanisław Filipowicz pisząc 
na temat postaw Amerykanów wobec wszelkich radykalnych zmian, stawia tezę o ich antyutopijnym 
nastawieniu. Wbrew warunkom geografi czno-historycznym jakie sprzyjały tworzeniu wizji nowego, 
idealnego państwa na Nowym Kontynencie, koncepcja „nowego początku” nie popchnęła Amery-
kanów w stronę utopijnych eksperymentów społecznych. Autor doszukuje się tu wpływów prote-
stantyzmu: „Purytanizm stworzył barierę skutecznie powstrzymującą ekspansję marzycielstwa […] 
był bowiem religią pokory i trzeźwości. Eksponując pojęcie grzechu wykluczał pochopny optymizm”, 
S. Filipowicz, op.cit., s. 13.
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predestynacji29. Ukształtowana, między innymi pod wpływem tej zasady, kultura 
sukcesu30 skłaniała niektórych obywateli amerykańskich do bogacenia się wbrew 
przyjętym regułom moralnym i prawnym. Zjawisko to scharakteryzował pod 
koniec lat 40. XX wieku amerykański socjolog Robert Merton, w kontekście tzw. 
teorii anomii. Według niego szczególny w kulturze amerykańskiej nacisk na sukces, 
mierzony poziomem osiągniętego bogactwa, stanowi kulturowo zdeterminowany 
cel, do którego należy dążyć. W społeczeństwie amerykańskim orientacja na 
sukces materialny powodowała kulturową presję na bogacenie się, stanowiące 
podstawę prestiżu społecznego. Według Mertona w każdym społeczeństwie istnieją 
również prawomocne środki umożliwiające osiąganie tych celów (np. wykształce-
nie), jednak ich rozkład w systemie stratyfi kacji społecznej jest nierównomierny: 
„Pomimo utrzymujących się w USA ideologii klas otwartych osiągnięcie sukcesu 
jest stosunkowo rzadkie i wyraźnie utrudnione dla ludzi mających niskie wykształ-
cenie formalne i niewielkie zasoby ekonomiczne […] Al Capone reprezentuje 
w tym kontekście triumf amoralnej inteligencji nad moralnie zalecaną „porażką”, 
kiedy to kanały ruchliwości pionowej są zamknięte albo zawężone w społeczeństwie 
wysoko nagradzającym ekonomiczne bogactwo i awans społeczny wszystkich 
członków […] W takiej właśnie sytuacji największa amerykańska cnota – ambicja 
– prowadzi do głównej amerykańskiej wady – zachowań dewiacyjnych”31.

Osoby z najniższych warstw społecznych mają ograniczony dostęp do legalnych 
środków awansu społecznego32, dlatego dążą do osiągnięcia sukcesu w sposób 
niezgodny z aprobowanymi metodami. Podobne zjawisko ma miejsce wśród klasy 

29 Zależność między aktywnością ekonomiczną a protestancką (a właściwie kalwińską) doktryną 
predestynacji wyjaśnia z perspektywy psychologicznej Erich Fromm. Według niego ciągły lęk 
i niepewność, co do z góry powziętej przez Boga decyzji o zbawieniu lub potępieniu, skłaniał czło-
wieka do działalności ekonomicznej. Sukces w interesach, bądź jego brak, miał być wskaźnikiem 
boskiej woli, zob. E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 2000, s. 98–100. 

30 Ten wzorzec kulturowy na poziomie charakterologicznym znajduje odzwierciedlenie w kon-
cepcji self-made man. Jest to człowiek, który „nie miał niczego, a teraz ma wszystko i zawdzięcza to 
wyłącznie sobie”. Człowiek, który osiągnął sukces własnym wysiłkiem i pracą, nie dziedzicząc majątku, 
ani pozycji społecznej. Jest ucieleśnieniem amerykańskiego mitu „od pucybuta do milionera”(„from 
rags to riches” – z łachmanów do bogactwa). Pojęcie to odzwierciedla amerykańską równość szans, 
indywidualizm i kult ciężkiej pracy, M. Berezowski, Ameryka. Nowy Leksykon, Wrocław 1998, 
s. 217.

31 R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 211.
32 Czyli występuje stan anomii rozumiany jako „silna rozbieżność pomiędzy normami i celami 

kulturowymi a społecznie ustrukturowanymi możliwościami działania członków grupy zgodnie 
z tymi normami”. Ibidem, s. 226.
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średniej i określane jest jako przestępczość białych kołnierzyków, występująca 
w typologii przystosowań Mertona jako tzw. innowacja33. 

Schemat „środków – celów” został zastosowany do analiz porównawczych 
poziomu korupcji w latach 90. Badania wykazują, że kraje o silnej motywacji na 
sukces materialny, przy jednoczesnej niskiej dostępności legalnych środków 
umożliwiających osiągnięcie sukcesu (np. Rosja) są bardziej skorumpowane, niż 
te gdzie dominują wartości postmaterialne i istnieją możliwości awansu ekono-
micznego (np. kraje skandynawskie, Stany Zjednoczone)34. W tym kontekście 
należy zwrócić uwagę na zmiany kulturowe w USA w ciągu ostatnich 150 lat 
polegające na przejściu od motywacji na sukces do motywacji na bezpieczeństwo 
i konsumpcję. Silna motywacja na sukces była domeną kapitalizmu amerykań-
skiego drugiej połowy XIX wieku aż do lat 50. XX wieku35. Kolejne dziesięciolecia 
przynoszą to co socjolog Maria Ossowska określiła jako „zmierzch etosu purytań-
skiego”36. Autorka, powołując się na badaczy amerykańskich, stwierdziła: „Sukces 
ekonomiczny jako cel działań nie przemawia już, jak dobrze wiadomo, do przed-
stawicieli klasy średniej w tym stopniu jak dawniej. Pospolicie zwraca się uwagę 
na mnożenie się fi lmów, powieści, czy sztuk teatralnych, pokazujących ludzi 
bogatych, którzy mimo bogactwa nie są szczęśliwi. Ważniejsze od bogactwa stają 
się spokój duszy, równowaga wewnętrzna, zdrowie psychiczne”37.

Następuje również przesunięcie z orientacji na produkcję do orientacji hedoni-
styczno-konsumpcyjnej. Problem ten podjął Daniel Bell, wskazując na sprzeczno-
ści występujące pomiędzy wymogami systemu ekonomicznego a nową kulturą 
kolekcjonowania wrażeń. Zdaniem Bella amerykańska gospodarka, pozbawiona 
zostaje systemu aksjologiczno-normatywnego, który pierwotnie był podstawą jej 
dynamiki. Purytańskie wartości ulegają erozji na rzecz wartości dysfunkcjonalnych 

33 Według Th omasa Hertza, ekonomisty z Waszyngtonu, w ciągu ostatnich 30 lat, tylko 6% 
Amerykanów z najbiedniejszych rodzin awansowało do klasy najwyższej. Amerykańskie elity od-
twarzają się przez dziedziczenie czynników statusu. Amerykański sen o awansie społecznym jest 
mitem. Obecnie można mówić o możliwościach awansu na krótszym dystansie. Ktoś z klasy niższej 
może awansować do klasy średniej, ale raczej nie wyżej, T. Zalewski, Jak to w rodzinie, „Polityka”, 
2005, nr 12, s. 50–53.

34 S.M. Lipset, G.S. Lenz, op.cit., s. 194–197.
35 Warto zwrócić uwagę, że druga połowa XIX wieku, to okres ogromnych skandali korupcyjnych, 

jak i czas powstawania wielkich fortun amerykańskiego biznesu, zob. K. Deschner, Moloch. Krytyczna 
historia Stanów Zjednoczonych, Gdynia 1996, s. 135–140. 

36 M. Ossowska, Zmierzch ethosu purytańskiego w Stanach Zjednoczonych, [w:] eadem, Socjologia 
moralności. Zarys zagadnień, Warszawa 1986. 

37 Ibidem, s. 349.
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z punktu widzenia racjonalności kapitalizmu, takich jak szybka gratyfi kacja, 
irracjonalne wydawanie pieniędzy i zabawa38. 

Podjąłem wątek ewolucji amerykańskiego systemu wartości, aby podkreślić 
„ciemną stronę” etosu purytańskiego. Starałem się przedstawić jego korupcyjny 
potencjał w pierwszych etapach rozwoju amerykańskiego kapitalizmu, jednocze-
śnie wskazując, że druga połowa XX wieku to czas osłabienia, skłaniającej do 
nadużyć, motywacji na sukces ekonomiczny. Moją intencją nie jest stwierdzenie, 
że etos purytański jest czynnikiem korupcjogennym, tylko zwrócenie uwagi, że 
można doszukiwać się w nim pewnych patologicznych konsekwencji. Również 
chciałbym przypomnieć, że osłabienie tego etosu nie oznacza, że nie ma on zna-
czenia w życiu politycznym. Sfera instytucji politycznych jest tą sferą, gdzie war-
tości te są szczególnie zakonserwowane z uwagi na identyfi kację z tradycją poli-
tyczną, wśród amerykańskiej elity politycznej.

W przypadku prawosławia możemy mówić o jego potencjale legitymizującym 
autorytarne, niekontrolowane struktury władzy. Podstawą tego procesu jest 
sakralizacja władzy, najpierw carskiej, a później bolszewickiej. Zjawisko to jest 
uwarunkowane brakiem wyraźnej linii demarkacyjnej między sferą świecką 
a duchowną: „[…]o ile jedną z podstaw nowożytnej tożsamości zachodniej jest 
wyraźny rozdział Kościoła i państwa, władzy duchownej i władzy świeckiej, 
sacrum i profanum, w historii prawosławnej Rosji trudno mówić o czymś podob-
nym”39. Myśl religijno -polityczna Rosji rozwijała się pod wpływem kultury 
bizantyjskiej, z której zaczerpnięto idee paralelizmu między Bogiem a Carem. Przy 
czym nie występuje tu relacja tożsamości, ale wtórności Cara wobec Boga. Źró-
dłem carskiej władzy na ziemi jest boskie namaszczenie. Proces sakralizacji 
władzy w Rosji carskiej opisują rosyjscy autorzy: „Polityczne przesłanki sakrali-
zacji monarchy wyznaczają dwie tendencje. Z jednej strony jest to przeniesienie 
na cara moskiewskiego funkcji bizantyjskiego basileusa, co może realizować się 
zarówno w koncepcji Moskwy – Trzeciego Rzymu, przeciwstawionej Bizancjum, 
jak i w postępującej bizantynizacji rosyjskiego życia państwowego i kościelnego 
(poczynając od panowania Aleksego Michajłowicza). Z drugiej strony jest to 
przyswojenie przez cara funkcji głowy Kościoła (poczynając od panowania Piotra 
Wielkiego) […] Kulturowo-semiotyczne przesłanki sakralizacji monarchy tkwią 

38 D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994, s. 90–101.
39 M. Broda, Mentalność, tradycja kulturowo-polityczna i bolszewickie doświadczenia Rosji, [w:] 

M. Broda, J. Kurczak, P. Waingertner, Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje, Łódź 2006, 
s. 158.



132 Bartosz Czepil

w sposobie odczytywania nowych tekstów przez przedstawicieli tradycyjnego 
języka kulturowego. Zwłaszcza tytuł „car”, nadany wielkiemu księciu ruskiemu 
w rezultacie przeniesienia na niego funkcji bizantyjskiego basileusa, nabiera 
w Rosji wyraźnych konotacji religijnych, ponieważ w tradycyjnej świadomości 
kulturowej słowo to kojarzyło się z Chrystusem”40.

Sakralizacja władzy była podstawą charyzmatycznego typu legitymizacji, według 
którego Car pośredniczył między światem ludzi a Bogiem. Konsekwencją takiego 
pojmowania władzy była nieograniczona i niekwestionowana przez dużą część 
populacji, samouzasadniająca41 się dominacja ośrodka politycznego nad społe-
czeństwem. Dominacja ta przybrała formę paternalistycznej opieki i podporząd-
kowania. Podobny schemat funkcjonował po rewolucji, kiedy partia marksistow-
sko-leninowska, posługując się eschatologiczną retoryką, starała się przekształcić 
religijność Rosjan w emocjonalną identyfi kację z ruchem rewolucyjnym42. Trak-
towanie władzy w kategoriach sakralnych będące komponentem rosyjskiej 
i radzieckiej kultury politycznej, osłabiało potrzebę kontroli elity politycznej, 
przypisując nieomylność i dobre intencje jednostkom z panteonu władzy.  Powyżej 
starałem się przedstawić jak czynnik religijny może wpływać bezpośrednio na 
skłonność do przestrzegania prawa i pośrednio sprzyjać osłabieniu bądź wzmoc-
nieniu kontroli elity politycznej. Poniżej chciałbym rozwinąć wątek kultury 
prawnej ponieważ, jest ona wypadkową nie tylko religijnych wpływów. 

2. PRAWO JAKO WARTOŚĆ MORALNA I PRAWO 
JAKO INSTRUMENT PANOWANIA

Problem kultury prawnej Rosjan podejmuje Andrzej Czajowski. Autor przychyla 
się do poglądu mówiącego, że Rosjan charakteryzuje w tym wymiarze „nihilizm, 
polegający na negatywnym stosunku do prawa, sceptycyzmie wobec potencjalnych 
możliwości rozwiązywania problemów społecznych zgodnie z wymogami spra-

40 B.A. Uspienski, W.M. Żywow, Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, 
Warszawa 1992, s. 116.

41 Na poziomie semantycznym takie samouzasadnianie wyraża się w pojęciu samodzierżawia. 
42 Marksizm – leninizm był dość często interpretowany w kategoriach świeckiej religii. Przykładem 

może być książka Józefa Bocheńskiego, który dokonując analizy tej ideologii ostatecznie stwierdza: 
„Marksizm – leninizm w całej swojej strukturze, jak też metodologicznie nie jest w ogólne nauką, 
tylko wiarą”, J. Bocheński, Marksizm – leninizm – nauka czy wiara?, Komorów 1999, s. 143. 
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wiedliwości zatwierdzonej normatywnie”43. Wymienione są historyczne, polityczne 
oraz instytucjonalne czynniki, które mają wpływ na ten stan:

a)  sposoby rządzenia właściwe rosyjskiemu samodzierżawiu, do których nale-
żało administracyjne orzecznictwo;

b)  niewolniczy charakter poddaństwa chłopów, stanowiących w połowie XIX 
wieku ponad 80% ludności; 

c)  niemal wyłącznie represyjne ustawodawstwo;
d)  niedoskonałość wymiaru sprawiedliwości;
e)  brak dostatecznej uwagi dla prawa ze strony Cerkwi Prawosławnej (w odróż-

nieniu od Kościoła katolickiego, którego rola w recepcji prawa rzymskiego 
była doniosła);

f)  zdecydowanie negatywny stosunek elit opiniotwórczych do prawa (przykła-
dem może być Tołstoj, który domagał się zastąpienia nakazów prawnych 
nakazami moralnymi)44. 

Tak ukształtowany historycznie stosunek do prawa, w Związku Radzieckim 
uzyskał ideologiczną legitymizację partii (a więc został wzmocniony), która prawo 
traktowała jako wytwór i instrument burżuazyjnej hegemonii45. W Związku 
Radzieckim liczyła się decyzja urzędnika państwowego46, który nie podejmował 
ich w oparciu o zobiektywizowane kryteria prawne, ale bardzo często decydowała 
tzw. wziatka (łapówka) i kryteria subiektywne.

W przypadku Amerykanów możemy mówić o wysokim poszanowaniu dla 
prawa. Wynikało to z jednej strony, z religii (co zostało już omówione), z drugiej 
związane było z anglosaskimi tradycjami kultury prawnej47. W opinii Stanisława 

43 A. Czajowski, op.cit., s. 196–197. 
44 Ibidem. 
45 Richard Pipes tłumaczy przyczyny niechęci Lenina do porządku prawnego: „Na marksistowską 

modłę prawo i sądy uważał za narzędzia, za pomocą których klasa rządząca służy własnym interesom: 
w społeczeństwie burżuazyjnym pod płaszczykiem przestrzegania bezstronnej sprawiedliwości prawo 
służy do ochrony własności prywatnej”, R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 2006, s. 836.

46 Australijski sowietolog Th omas Rigby wskazuje, że w reżimie monoorganizacyjnym, władza 
nie jest zainteresowana regulowaniem zachowań w oparciu o istniejący system prawny, ale kierowa-
niem zachowaniami: „W centrum uwagi rządu stoi nie udoskonalenie praw i zasad, w ramach których 
mogą najlepiej działać autonomicznie motywowane jednostki i grupy, ale ukierunkowanie działań 
społecznych jednostek i grup przez wyznaczanie im zadań”, T.H. Rigby, Władza i jej prawomocność 
w sowieckim systemie politycznym, [w:] Władza i polityka…, op.cit., s. 84. 

47 Samuel Huntington twierdzi, że instytucje polityczne i prawne osadników z XVII i XVIII wieku 
były odbiciem porządku instytucjonalnego angielskiej „konstytucji Tudorów” z przełomu XVI i XVII 
wieku. Pierwszą spośród wymienionych przez Huntingtona zasad jest koncepcja „fundamentalnego 
prawa obowiązującego rząd i ograniczającego jego działania”. I choć w Wielkiej Brytanii tudoriańskie 
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Filipowicza wzorce brytyjskiego common law zostały przywiezione do Nowego 
Świata przez pierwszych purytan. Ich stosunek do prawa stanowionego polegał na 
traktowaniu go w kategoriach usankcjonowanego formalnie prawa natury. Prawo 
było więc integralnie związane z systemem moralnym, odzwierciedlającym pury-
tańskie wartości wstrzemięźliwości, samokontroli, surowości i poszanowania dla 
pracy. Nie było abstrakcyjnym tworem wymyślonym przez fi lozofów i myślicieli48, 
ale konsekwencją tradycji i doświadczenia – fundamentów prawa amerykań-
skiego49. Dlatego do dziś w USA prawo „nie jest odległą abstrakcją, lecz stanowi 
nieodłączny składnik codzienności”50. Reguły prawne są splecione, zarówno 
z życiem publicznym jak i życiem prywatnym, a amerykanie chętnie powołują się 
na swój system prawny w przypadku różnego rodzaju sporów51.

elementy ustrojowe uległy zmianie, ich podstawy w USA przetrwały do XX wieku, S. Huntington, 
Kim jesteśmy…, op.cit. Kraków 2007, s. 64.

48 Tradycje brytyjskiego empiryzmu miały istotny wpływ na anglosaską kulturę polityczną. W tym 
kontekście Sartori mówi o anglosaskiej demokracji empirycznej, przeciwstawiając ją racjonalistycznej 
demokracji francuskiej, której model charakterystyczny jest dla Europy kontynentalnej. Amerykański 
dyskurs dotyczący demokracji „w dużo mniejszym stopniu dotyczył pytania, czym jest demokracja?, 
niż kwestii jak działa demokracja?”, G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 73–77. Sądzę, 
że ten typ myślenia politycznego sprzyjał walce z korupcją poprzez reformatorskie wysiłki mające 
zredukować patologie państwa. Pozwalał na lokalizowanie konkretnych zagrożeń i podjęcie gradu-
alnych reform prawno-instytucjonalnych, tak aby system funkcjonował po prostu sprawnie. Problem 
nie polegał więc na tworzeniu idealnego systemu politycznego, ale odpowiednim reagowaniu na 
wady istniejącego i stopniowym „reperowaniu” go tam, gdzie pojawiają się, empirycznie uchwytne 
problemy. 

49 „Zgodnie z zasadami common law wszelkie rozstrzygnięcia dyktuje długowieczna praktyka, 
muszą one być zgodne z tym, co ludziom zdaje się być słuszne. Common law jest prawem preceden-
sowym (case law), opartym na precedensach, wykluczającym wszelkie abstrakcyjne kombinacje. 
Miarę słuszności ustala zawsze doświadczenie. Rozumiane w ten sposób prawa mają więc rzeczywisty 
sens immanentny. Nie można ich wykoncypować. Zgodnie ze starą anglosaską zasadą sędziowie nie 
ustanawiają nowych praw, lecz jedynie przedstawiają to, co już jest prawem”, S. Filipowicz, op.cit., 
s. 173.

50 D. Mauk, J. Oakland, Cywilizacja amerykańska, Wrocław 1999, s. 182.
51 System ten jest obsługiwany przez około 650 tys. prawników i sędziów, ibidem. 
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3. AKTYWNOŚĆ W ŻYCIU PUBLICZNYM, CZYLI OBYWATEL 
I CZŁOWIEK PRYWATNY

Pozostało jeszcze rozważyć zagadnienie aktywności obywatelskiej czyli gotowo-
ści do uczestnictwa w życiu publicznym. W badaniach korupcji jest to istotny 
wymiar, uznany za zmienną współodpowiedzialną za poziom tej patologii52. Ist-
nienie społeczeństwa obywatelskiego, rozumianego jako „suma wszystkich orga-
nizacji i związków, które pozostają poza formalnym aparatem państwa”53, jest 
jednym z warunków oddolnej kontroli decydentów, zarówno na poziomie władzy 
centralnej, jak i lokalnej. Silne społeczeństwo obywatelskie sprzyja procesom 
monitorowania, wykrywania i ujawniania nadużyć władzy, dlatego brak uwzględ-
nienia jego roli w niniejszej analizie pozostawiłby niepełny obraz uwarunkowań 
korupcji.

Różnice między badanymi państwami w tej materii są znaczące na tyle, że Rosjan 
określa się jako „społeczeństwo nieobywatelskie”54. Już w XIX wieku rosyjscy 
słowianofi le określali naród rosyjski jako niepolityczny. Naród, w którego świado-
mości nie ukształtowało się pojęcie interesu publicznego i brak było identyfi kacji 
ze strukturami państwa. Okres komunizmu wzmocnił ten typ orientacji, kształtu-
jąc typ „człowieka prywatnego”55, skoncentrowanego przede wszystkim na intere-
sie swoim i własnej rodziny, niewychylającym się w represyjną i kontrolowaną 
przestrzeń publiczną56. Igor Kliamkin wypowiada się na temat tradycji obywatel-

52 Na temat związku między społeczeństwem obywatelskim a strategiami antykorupcyjnymi zob. 
Rzetelność życia publicznego. Podręcznik procedur antykorupcyjnych, red. J. Pope, Warszawa 2000, 
s. 84–90.

53 Ibidem, s. 84.
54 I. Kliamkin, Społeczeństwo nieobywatelskie, [w:] Imperium Putina, red. W. Konończuk, War-

szawa 2007.
55 Dla określenia mentalności sowieckiej używa się, dość popularnego już, pojęcia „homo sovie-

ticus” wprowadzonego przez Aleksandra Zinowiewa. Najczęściej wymieniane cechy składające się 
na tego typu syndrom osobowości to: podporządkowanie się władzy, kolektywizm, roszczeniowość, 
lenistwo, bierność i niechęć do zmian. Dla nas istotną cechą jest tzw. wewnętrzne pęknięcie w sferze 
osobowościowej i moralnej. Wyraża się ono w podwójnych standardach moralnych i dualizmie 
postaw – jednych manifestowanych publicznie, a drugich, zazwyczaj sprzecznych z tymi pierwszymi, 
okazywanych prywatnie. Wobec tego zachowania publicznie piętnowane w sferze prywatnej były 
właściwe, a czasami nawet nagradzane jako wyraz sprzeciwu wobec władzy (korupcja była na przykład 
pozytywnie waloryzowana w grupie „własnej”), zob. A. Miszalska, Homo sovieticus w świecie kapita-
lizmu, „Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 4, s. 72–74.

56 Ukształtowanie się hermetycznej i odseparowanej od przestrzeni publicznej sfery prywatnej, 
było reakcją na skolonizowanie wszystkich instytucji publicznych przez elitę reżimu oraz próby 
polityzacji przestrzeni prywatnej. W efekcie, z jednej strony doszło do ukształtowania się silnej 
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skich wśród Rosjan: „Człowiek poradziecki nie mógł odziedziczyć wzorców 
współdziałania obywatelskiego po radzieckiej przeszłości. W przeszłości tej podob-
nych wzorów po prostu nie było tak samo jak nie było ich w przedradzieckiej 
przeszłości […]. Z tego powodu jedynie nieograniczona władza autokratyczna, 
w różnych jej formach i o różnych źródłach legitymizacji, mogła sprawić, że naród 
ten zlewał się w jedno z państwem”57.

W historii narodowej Rosjan dominowała postawa bierności i posłuszeństwa 
wobec władzy politycznej58, którą można określić, za Almondem, poddańczym 
typem kultury politycznej59. Nie jest przypadkiem, że jedną z podstawowych zasad 
wychowania socjalistycznego było posłuszeństwo, przy jednoczesnej nieufności 
wobec wszelkich przejawów spontanicznego i żywiołowego działania – warunków 
obywatelskiej samoorganizacji60. 

orientacji na życie prywatne, z drugiej zawłaszczania sfery publicznej przez prywatne interesy 
(prywatyzacja struktur państwa). Sowietolog Ken Jowitt twierdzi, że charakterystyczne dla dyktatury 
proletariatu, stapianie się elity z pozbawioną autonomii sferą publiczną, generuje defi cyt identyfi kacji 
z instytucją wśród tych, którzy w niej pracują. Autor wyjaśnia: „Przy braku autonomicznej sfery 
publicznej, żądania partii, by jednostki identyfi kowały się raczej z interesem społecznym niż z inte-
resem prywatnym, są nierealistyczne. W rzeczywistości istnieją tylko dwa wyróżniające się interesy: 
reżimu i jednostki. Bez wyróżnienia sfery publicznej, zdolnej do wywołania poczucia identyfi kacji 
ze strony znacznych odłamów społeczeństwa z reżimem, który minimalizuje swoje zobowiązania 
w stosunku do społeczeństwa, nie budzą zdziwienia tak liczne przypadki kradzieży i braku zaanga-
żowania w pracy”, K. Jowitt, Podejście organizacyjne w badaniach kultury politycznej w systemach 
marksistowsko – leninowskich, [w:] Władza i polityka…, op.cit., s. 46.

57 I. Kliamkin, op.cit., s. 75.
58 Oczywiście nie oznacza to, że wśród Rosjan nie było organizacji kontestujących porządek 

polityczny. Takie organizacje pojawiały się (czego przykładem była nacjonalistyczna Narodna Wola), 
jednak zazwyczaj były to ekstremistyczne mniejszości. 

59 W takim systemie politycznym pod względem proporcji demografi cznych przeważają typy 
mentalne określone przez Almonda jako poddani (subjects). Są nimi „osobnicy mający świadomość 
systemu oraz wpływu, jaki na ich życie wywierają wytwory systemu (outputs), takie jak świadczenia 
socjalne, prawa itd., lecz nieskłonni brać udziału w jego działalności”, G. Almond, G. Powell, op.cit., 
s. 580. W przypadku Rosjan żyjących w Związku Radzieckim możemy oczywiście uznać, że ze względu 
na represyjności tamtego systemu politycznego nie było warunków dla spontanicznej aktywności 
obywatelskiej. Brak aktywności w tamtym okresie nie musi więc być dowodem na rzecz poddańczo-
-autorytarnej kultury politycznej Rosjan, lecz raczej dowodzi skuteczności represyjnej funkcji aparatu 
państwa. W moim przekonaniu nie jest to argument przeciwko tzw. syndromowi autorytarnemu wśród 
Rosjan, ponieważ, jak pokazała niedawna sukcesja władzy prezydenckiej, istnieje społeczne przyzwo-
lenie na autorytarne tendencje we współczesnej Rosji. Sądzę, że w tym przypadku możemy mówić 
o paradoksie demokracji polegającym na tym, że lud preferuje niedemokratyczną politykę. 

60 U. Bronfenbrener, Dwa światy wychowania. USA i ZSRR, Warszawa 1988, s. 50–52. Choć jest 
to książka z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej, znajdziemy w niej wiele cennych uwag 
przydatnych do analizy procesu socjalizacji politycznej w badanych państwach. Przedstawione w niej 
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Amerykanie wykazują zupełnie odmienny stosunek do aktywności obywatel-
skiej. Zauważył to już w XIX wieku Alexis de Tocqueville: „Niezależnie od wieku, 
pozycji i poziomu umysłowego Amerykanie nieustannie się stowarzyszają […]. 
Przyznam, że spotkałem w Ameryce stowarzyszenia, jakich istnienia nie podejrze-
wałem, i częstokroć przyszło mi podziwiać niezwykłą sztukę, z jaką mieszkańcom 
Stanów Zjednoczonych udawało się skupić wielu ludzi wokół jednego celu i spra-
wić przy tym, by dążyli doń dobrowolnie”61.

Opinie te potwierdzają się w badaniach naukowych przeprowadzonych w latach 
60. XX wieku przez Gabriela Almonda. Autor twierdził, że „tylko w Stanach 
Zjednoczonych wielu respondentów powiedziało, że postawieni wobec lokalnego 
problemu politycznego sformułowaliby miejscową grupę polityczną i szukali 
zgodnych z prawem sposobów rozwiązania tego problemu”62. W przypadku 
Amerykanów zasadna jest teza o głęboko zakorzenionej w ich kulturze tradycji 
obywatelskiej63. Amerykańskie społeczeństwo obywatelskie jest społeczną i poli-
tyczną siłą monitorującą proces polityczny na poszczególnych płaszczyznach 
terytorialnej organizacji kraju. I choć w polityce amerykańskiej występują oligar-
chiczne tendencje, które przybierają formę władzy wielkich koncernów i tzw. 
żelaznych trójkątów niepodlegających obywatelskiej kontroli64, zakres wpływu 
obywateli na politykę jest stosunkowo duży (szczególnie na płaszczyźnie lokalnej). 
Wobec tego możemy mówić o oddolnie konstruowanym porządku społecznym, 
w przeciwieństwie do radzieckiego, gdzie rzeczywistość społeczna była kształto-
wana odgórnie65.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku o istotnej roli potencjału korup-
cjogennego, jaki ukryty jest w systemie kulturowym danej wspólnoty politycznej. 

różnice w procesie wychowawczym w ZSRR i USA, znajdują, moim zdaniem, odzwierciedlenie na 
poziomie kultury politycznej (co jest zresztą zgodne z opinią Almonda, według którego instytucje 
edukacyjne pełnią funkcję ukrytej socjalizacji politycznej).

61 A. De Tocquewille, O demokracji w Ameryce, Warszawa 2005, s. 488.
62 G. Almond, G. Powell, op.cit., s. 581.
63 W 1988 roku 70% ludności należało przynajmniej do jednej organizacji, co stanowiło wzrost 

o 5% w porównaniu do stanu z 1980 roku. Według danych najwięcej Amerykanów należy do orga-
nizacji związanych z Kościołami, R. Davidson, W. Oleszek, Kongres i kongresmani, Warszawa 1994, 
s. 333.

64 A.S. McFarland, Grupy interesów i proces kształtowania polityki: Źródła przeciwwagi sił w Ame-
ryce, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 189.

65 P. Chmielewski, A. Kamiński, Autokracja i liberalna demokracja: dwie strategie konstruowania 
porządku społecznego, [w:] Władza i struktura społeczna, red. A. Jasińska-Kania, K.M. Słomczyński,  
Warszawa 1999.
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Zarówno wśród przedstawicieli elity rządzącej, jak i wśród szeregowych członków 
społeczeństwa, przekonania na temat prawa i polityki mogą mieć istotny, choć 
bardzo często trudny do uchwycenia, wpływ na skłonność i możliwości naduży-
wania władzy. Jak starałem się pokazać, uwarunkowania kulturowe mogą pośred-
nio sprzyjać korupcji, poprzez legitymizowanie takich rozwiązań na poziomie 
systemu politycznego, które zachęcają i umożliwiają korupcję elity władzy. Zin-
ternalizowane normy i wartości uczestników danego systemu politycznego mogą 
również bezpośrednio wpływać na skłonność do angażowania się w korupcyjną 
wymianę. Taki bezpośredni wpływ występuje szczególnie, jeśli weźmiemy pod 
uwagę wymiar identyfi kacji z porządkiem prawnym i ideą dobra publicznego. 
Chociaż przeanalizowałem tylko dwa przypadki reprezentujące system demokra-
tyczny i niedemokratyczny, wnioski z tej pracy mogą być pewną wskazówką dla 
badania kulturowych uwarunkowań korupcji w innych systemach politycznych. 
Przede wszystkim dostarczają pewnej perspektywy poznawczej, zawężając analizę 
złożonego konglomeratu kulturowo-politycznego, do tych jego wymiarów, które 
mogą okazać się kluczowe z punktu widzenia wyjaśnienia różnic w poziomie 
korupcji. Przy czym, tego typu analiza wymaga uwzględnienia odmienności 
historyczno-kulturowych w grupie państw demokratycznych i niedemokratycz-
nych, co pozwoli na uniknięcie błędnych generalizacji. Wymiary kultury, które 
mogą okazać się istotne dla zrozumienia korupcji władzy w USA i ZSRR, mogą 
okazać się drugorzędne, a przynajmniej nie tak ważne, w przypadku innych 
państw demokratycznych i niedemokratycznych. Dlatego zastosowanie zapropo-
nowanej przeze mnie perspektywy analitycznej, powinno być poprzedzone 
zapoznaniem się z historycznie uwarunkowaną specyfi ką danego systemu poli-
tycznego, tak aby najpierw rozstrzygnąć, jakie wymiary kultury mają faktyczny 
wpływa na jego korupcję.

SUMMARY

CULTURAL PARADIGM IN political science is understood as an issue of the importance of 
norms and values shared by the members of a given society in political life. Corruption, 
which is a phenomenon occurring within political space, can be also determined by cultural 
infl uences. Given two examples of completely diff erent political and axiological – norma-
tive systems such as democratic United States and undemocratic Soviet Union, we are able 
to observe how cultural determinants shape the probability of power being misused for 
private gain. Among both power elite representatives and ordinary members of the society 
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beliefs concerning legal order and politics may have signifi cant, but oft en diffi  cult to grasp, 
impact on the susceptibility and opportunity of corruption. As written in this paper, cultural 
order can be indirectly conducive to corruption by legitimizing solutions within political 
system which encourage and enable public offi  cials to engage in corrupt practices. Values 
and norms internalized by participants of political system may also determine corruption 
directly by increasing their willingness to become corrupt and corrupt others. 
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W POCZĄTKACH XIX W. zakaukaska ludność muzułmańska pokojowo koegzysto-
wała ze społecznościami chrześcijańskimi, w tym z Ormianami1. Lokalne plemiona 
prowadziły półkoczowniczy tryb życia, parając się głównie hodowlą owiec i koni. 
Proces przyłączania Karabachu do Imperium Rosyjskiego stworzył podwaliny 
nowożytnego konfl iktu ormiańsko-azerbejdżańskiego, ale także przyspieszył 
rozwój procesu samostanowienia wszystkich ludów zakaukaskich. Przesiedlenia 

1 Część zamieszkujących Zakaukazie Ormian stanowili zormianizowani Albanowie. Albania 
Kaukaska – królestwo istniejące w starożytności na terenie obecnego Azerbejdżanu i południowej 
części Dagestanu. Nazwa Albania jest pochodzenia grecko-łacińskiego i oznacza – górzysty kraj. 
Według Pliniusza stolicą królestwa była Gabala. Zachowały się po niej ruiny, a jeden z administra-
cyjnych rejonów Azerbejdżanu nosi nazwę: Quabala. Strabon opisywał, że królestwo zamieszkiwały 
ludy posługujące się 26. językami. Według Roberta Hewsena były to ludy ibero-kaukaskie, niespo-
krewnione z Indoeuropejczykami. Królestwo powstało w II wieku p.n.e. W 65 roku n.e. próbowali 
je podbić Rzymianie, zakusy te jednakże odparto, zadając najeźdźcom duże straty. Przez pewien okres 
Albania była sojuszniczką Rzymu w jego starciach m.in. z Partami. W latach 252–253 kraj został 
podbity przez Sasanidów, stając się jedną z satrapii (satrapia Albanii). W 387 roku dokonano podziału 
Albanii między Persję a Bizancjum. W 451 roku miało miejsce nieudane powstanie przeciwko Persji. 
W połowie VII wieku Albania przeszła pod panowanie arabskie i od tej pory nie używano już tej 
nazwy w kontekście regionu czy jednostki politycznej. Nowi władcy zjednoczyli kraj z Armenią. Por.: 
R.H. Hewsen, Ethno-History and the Armenian Infl uence upon the Caucasian Albanians, [w:] T.J. 
Samuelian, Classical Armenian Culture. Infl uences and Creativity, Chicago 1982, s. 27–40; Н. Адонц, 
Армения в эпоху Юстиниана, Erywań 1971; Т. Мамедов, Албания и Атропатена по 
древнеармянским источникам (IV-VII вв.), Baku 1977; A.A. Акопян, Албания-Алуанк в греко-
латинских и дпевнеармянских источниках, Erywań 1987; Ф. Мамедова, История албан. Моисея 
Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании, Baku 
1977; 3.И. Ямпольский, Древняя Албания в III-I вв. до н. э., Baku 1962. 
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z Persji rozpoczęły się już w 1805 roku2. Kolonizacja na terenach zamieszkałych 
przez muzułmanów sukcesywnie wzrastała po każdym konfl ikcie z udziałem Rosji, 
zwłaszcza po wojnie o Zakaukazie z Persją (1805–1813), wojnie krymskiej i wojnie 
z Turcją w latach 1876–1878. Przyczyniła się do tego również masakra Ormian we 
wschodniej Anatolii, dokonana przez Kurdów w czasie panowania sułtana Abdul-
hamida II (1876–1909) w połowie lat 80. XIX w.3 

Początkowo uchodźców lokowano na terenach nizinnej Bardy i okolicach 
miasta Szusza. Władzom carskim zależało na osiedlaniu w chanacie sprzyjającej 
im zokcydentalizowanej ludności ormiańskiej. Działania te wywoływały sprzeciw 
lokalnych społeczności, w tym również rodzimych Ormian4. Podłożem konfl iktów 
były różnice kulturowe: inny język, sposób ubierania, zwyczaje i przede wszystkim 
wyższy status materialny. Ormianie zajmowali się głównie handlem, pracowali 
także w urzędach i przemyśle. Zdarzało się, że byli przez miejscowych oskarżani 
o lichwiarstwo. Na tym tle dochodziło nawet do krwawych walk5. W XIX wieku 
Ormianie byli postrzegani przez mieszkańców Zakaukazia jako uprzywilejowana 
grupa, pozostająca pod protektoratem Imperium Rosyjskiego. Powodem takiego 

2 И. Алиев, Нагорный Карабах, Baku 1989, s. 75; Присоединение Восточной Армении к России, 
т. 1, Erywań 1972, s. 562–563; G. Bournotian, Th e Ethnic Composition and the Socio-Economic 
Condition of Eastern Armenia in the First Half of the Nineteenth Century [w:] Transcaucasia. Natio-
nalism and Social Change, red. R.G. Suny, Michigan 1996, s. 211–233; Szerzej na temat antagonizmów 
azerbejdżańsko-ormiańskich i walk o Górski Karabach: С. Бей, Армянство, Baku 1994; К. Рзаев, 
Правда и ложь о Карабахской войне, Baku 1997; С. Асадов, Миф о „Великой Армении”, Baku 
1999; П.М. Мурадян, История – память поколений: Проблемы истории Нагорного Карабаха, 
Erywań 1990. W 1805 roku populacja chanatu karabachskiego osiągnęła 10 000 rodzin, jednakże 
w 1808 roku zmniejszyła się do 7474 rodzin. Było to następstwem rozpoczętego w 1804 roku konfl iktu 
rosyjsko-perskiego. Ludność zamieszkująca Karabach znajdowała się w strefi e bezpośrednich działań 
wojennych. Ze względów bezpieczeństwa wiele osób przeniosło się w spokojniejsze tereny Zakauka-
zia. Po 1808 roku populacja znów wzrosła i według ofi cjalnych danych w 1810 roku w Karabachu 
zamieszkiwało 12 000 rodzin, z których 2500 było ormiańskimi. Zbieżne dane podaje historyk George 
Bournotian. Według jego badań, do czasu podboju przez Rosję, Ormianie stanowili zaledwie 20% 
ludności w Armenii Wschodniej, a muzułmanie 80%. Natomiast po wcieleniu tego regionu do Rosji 
napłynęło w te rejony około 57 000 przybyłych z Persji i Imperium Osmańskiego Ormian.

3 E.M. Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, Londyn 1896, s. 368–446.
4 С. Карапетян, Памятники армянской культуры в зоне Нагорного Карабаха, Erywań 2000, 

s. 310–315.
Zakaukascy Ormianie dzielili się na trzy podstawowe grupy, mianowicie: Ormian akulskich, je-

lizawietpolskich, karabachskich pozostających w sferze wpływów perskich, Ormian achalakalaskich 
odwołujących się do Turcji i Ormian tbiliskich będących pod gruzińską infl uencją. 

5 L. Villari, Fire and Sword in the Caucasus, Londyn 1906, s. 144–175. Ormianie odnosili się 
z rezerwą do zakaukaskich narodowości zamieszkujących Zakaukazie, przejawem tego było choćby 
zamieszkiwanie oddzielnych dzielnic zwanych oramianikendami. 
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myślenia było przyznawanie im przez administrację rosyjską ulg podatkowych 
i żyznych gleb zabranych wcześniej muzułmanom6. Z czasem kulturowo-ekono-
miczne sprzeczności przekształciły się w złożony problem. Arthur Leist w nastę-
pujący sposób opisywał naród ormiański: „Rozwinęła się w nim przebiegłość, gdyż 
wielowiekowy ucisk i prześladowania ze strony Turków i Persów zabiły w nim 
uczucie uczciwości, nauczyły go obłudy i pozornej pokory. […] poza tym Ormia-
nie posiadają jeszcze znaczną dozę łapczywości, cechującą zazwyczaj ludy, które 
wynarodowione z ziemi ojczystej i pozbawione terytorium, w obcych krajach 
muszą szukać środków materialnych do przeżycia”7. 

Chanat karabachski zlikwidowano w 1822 roku, a ostatni władca chan Mechti-
Kuli uciekł do Persji, gdzie przebywał do końca życia. W miejsce chanatu utwo-
rzono prowincję. Na jej czele stał komendant, któremu była podporządkowana 
władza administracyjna i wojskowa w prowincji. Komendant wybierany był spo-
śród ofi cerów armii rosyjskiej przez rezydującego w Gruzji, głównodowodzącego 
wojskami rosyjskimi na Zakaukaziu. Zarząd prowincji składał się z komendanta, 
jednego z wyższych ofi cerów, wojskowego do zadań specjalnych, naczelnika poli-
cji, inspektora skarbu państwa, skarbnika i tłumaczy8.

6 Р.Ф. Сафаров, Изменение этнического состава населения Иреванской губернии в XIX-XX 
веках: (этнодемографическое и этногеографическое исследование), Baku 2009, s. 140–145. Gen. 
Iwan Fiodorowicz Paskiewicz wydał w kwietniu 1828 roku rozkaz zakazujący powrotu na terytoria 
leżące w granicach Imperium Rosyjskiego rodzinom muzułmańskim, które wcześniej z powodu 
działań wojennych schroniły się w Persji i Turcji.

7 A. Leist, Georgien: Natur, Sitten und Bewohner, Lipsk 1885, s. 28; A. Leist, Szkice Gruzji, Warszawa 
1885, s. 27; A. Chodubski, Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2004, s. 45. Arthur Leist (1852–1927) 
niemiecki pisarz, dziennikarz i tłumacz literatury gruzińskiej i ormiańskiej. W 1887 roku wydał 
w języku niemieckim antologię poezji gruzińskiej. Dzięki pomocy Ilii Czawczawadze, opublikował 
w 1889 roku niemieckie tłumaczenie średniowiecznego eposu gruzińskiego poety Szoty Rustaweliego 
Rycerz w tygrysiej skórze. W latach 1906–1914 i 1918–1922 współredagował „Kaukasische Post” – 
dwumiesięcznik społeczności niemieckiej zamieszkującej Kaukaz. 

8 Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики (ГИА АР), fond 73, 
op. 4, Карабахский комендант; C. Эсадзе, Историческая записка об управлении Кавказом, t. I, 
Tbilisi 1907, s. 75–76; Описание Карабахской провиннции, составленное на 1823 году, по 
распоряжению лавноуправляющего в Грузии Ермолова действительным статским советником 
Могилевским и полковником Ермоловым 2-м., Tbilisi 1866; Кавказский календарь 1917 г., 
s. 190–197; Х.Д. Халилов, Из этнической истории Карабаха, [w:] История Азербайджана по 
документам и публикациям, red. З.М. Буниятов, Baku 1990, s. 38–39; И. Алиев, Нагорный 
Карабах…, op.cit., s. 74–77. Do najważniejszych zadań komendanta należał pobór podatków, po-
chodzących głównie z uprawy ziemi. Komendant ustanawiał ich wymiar, miał również prawo nakła-
dania innych płatniczych obowiązków na ludność prowincji. Odpowiadał za stan dróg i mostów, był 
także przewodniczącym sądu. Godność komendanta karabachskiego została zniesiona na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1840 r. o reformie administracyjnej Założenia dla zarządzania krajem 
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Padyszach Fath Ali (1797–1834) nie pogodził się z klęską poniesioną w pierwszej 
wojnie o Zakaukazie. Dnia 16 czerwca 1826 r. 60 000 armia perska wkroczyła na 
terytorium Azerbejdżanu Północnego. Druga wojna z Persją trwała dwa lata 
i zakończyła się 10 lutego 1828 r. podpisaniem pokoju w wiosce Turkmenczaj 
znajdującej się na południe od Tebrizu. W rosyjskie władanie przeszły dwa ostatnie 
chanaty: erewański i nachiczewański, które rozporządzeniem cara Mikołaja I z dnia 
21 marca 1828 r. zostały zlikwidowane9. Na mocy traktatu, na Zakaukazie z Persji 
przesiedlono 8.249 ormiańskich rodzin, które rozmieszczono w guberni erewań-
skiej, prowincji karabachskiej i ujezdzie szemachińskim10. W kilka miesięcy po 
podpisaniu pokoju przesiedlono w rejony Karabachu kolejne 20 000 ormiańskich 
rodzin. Główna kolonizacja prowadzona przez władze w Petersburgu kierowana 
była do podbitych chanatów: erewańskiego i nachiczewańskiego. Konsekwencją 
tego był wydany w 1834 r. dekret carski, na mocy którego ustanowiono powstanie 
z tych terenów – obwodu ormiańskiego11.

Wojny rosyjsko-perskie siały wielkie spustoszenie na terytorium Azerbejdżanu 
Północnego, w tym także na terenie Karabachu. W latach 70. XIX w. Rosja nasiliła 
akcję wysiedlanie zakaukaskich muzułmanów do Turcji. Proces ten określany jako 
machadżirstwo objął ponad sto tysięcy osób12. Szacuje się, że w wyniku prowadzo-
nych w owym czasie działań militarnych, muzułmańska populacja chanatu spadła 
do 30–40% stanu przedwojennego13. W konsekwencji polityki prowadzonej przez 

Zakaukaskim, która weszła w życie dnia 1 kwietnia 1841 roku Prowincję zlikwidowano w 1840 roku 
a w jej miejsce utworzono szusziński ujezd, który włączono do prowincji kaspijskiej (chazarskiej). 
Szuszyński ujezd, z którego wydzielono dodatkowo jeszcze jedną jednostkę administracyjną – ujezd 
zangezurski, w 1868 roku stał się częścią powstałej guberni jelisawietpolskiej.

9 Е.Г. Вейденбаум, Путеводитель по Кавказу, Tbilisi 1888, s. 78–80. 
10 Ujezd – jednostka administracyjna niższego rzędu, czasem utożsamiana z powiatem, ujezdy 

ukształtowały się już w XIII wieku, obejmowały kilka włości zarządzanych przez kniazia. W wyniku 
reform przeprowadzonych przez Piotra Wielkiego w 1708 roku podział Rosji na ujezdy zlikwidowano, 
ale już w 1727 roku kolejna reforma przeprowadzona przez Katarzynę I przywróciła tę jednostkę 
administracyjną. Po reformie w latach 20. XX wieku ujezdy zastąpione zostały rejonami. 
А.А. Абдурахманов, Азербайджан во взаимоотношеаиях России, Турции и Ирана, Baku 1964, 
s. 26–30.

11 И. Шопен, Исторический памятник состояния Армянской Области в эпоху ея  присоеди-
нения к Российской Империи, Sankt Petersburg 1852, s. 539–642.

12 A. Furier, Kształtowanie się idei jedności kaukaskiej od średniowiecza do początków XX w., 
„Przegląd Zachodni” 2000, nr 2, s. 181–198; Г.А. Дзидзария, Махаджирство и проблемы истории 
Абхазии XIX столетия, Suchum 1975, s. 197–246.

13 B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Azerbejdżanu, Wrocław 1987, s. 132; Х.Д. Халилов, 
Из этнической истории…, op.cit., s. 40. Istotnym dokumentem potwierdzającym zaludnienie 
i narodowości populacji zamieszkującej Karabach był rejestr podatkowy sporządzony dla prowincji 
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carat niemalże cała społeczność ormiańska opuściła Persję by osiedlić się na 
Kaukazie Południowym. Najliczniejsza grupa, około 120 tys. osób, rozlokowana 
została w górnej części guberni jelizawietpolskiej oraz okolicach największego 
jeziora na Kaukazie – Sewan. 

Tabela 1. Dynamika liczebności populacji Ormian zamieszkujących 
terytorium Północnego Azerbejdżanu w połowie XIX i na początku XX w.

Prowincja 1873 1886 1897 1916
Erywańska 221 191 375 700 439 926 669 871
Jelisawietpolska 99 918 258 324 292 188 418 859
Bakińska 13 133 56 591 52 233 119 885
Zakatalska – – 2 100 2 530
Razem: 334 242 690 615 786 447 1 211 145
Cała populacja Północnego Azerbejdżanu 1 749 699 2 186 502 2 620 815 3 709 576
Odsetek Ormian w Północnym Azerbejdżanie 19,1% 31,6% 30% 32,6%

Źródło: Х. Вердиева, Р. Гусейн-заде, „Родословная” Армян и их миграция на Кавказ с Балкан, 
Baku 2003, s. 111–112.

Mocarstwa europejskie podejmowały wprawdzie interwencje w obronie praw 
mniejszości chrześcijańskich, lecz traktowały to jedynie jako pretekst do ingeren-
cji w wewnętrzną politykę Imperium Osmańskiego. W tym okresie położenie 
chrześcijan, a zwłaszcza zamieszkujących obszary peryferyjne Ormian, uległo 

przez carskich urzędników Aleksandra Jermołowa i Pawła Mogilewskiego. Spis opracowany został 
w 1823 roku i dotyczył przynależności etnicznej rodzin zamieszkujących Szuszę i wsie karabachskie. 
W chanacie zamieszkiwało wówczas 90 000 ludzi. W prowincji było jedno miasto i około 600 wsi, 
z których 150 było ormiańskich. Według rejestru w Karabachu żyło 15 729 azerbejdżańskich rodzin, 
z tego w Szuszy było 1111, a na wsiach 14 618. Ogółem rodzin ormiańskich było 4366, z czego 
w mieście 421, a na wsiach 3945. Mankamentem spisu było to, iż dane w nim zawarte nie różnicowały 
miejscowych Ormian i tych, którzy byli przesiedleńcami. Opierając się tylko na tym dokumencie nie 
można dokładnie określić wielkości ormiańskiej migracji. W latach 1825–1826 przesiedlono kolej-
nych 18 000 rodzin, które rozmieszczono w specjalnie do tego celu założonych wsiach. Kolejny spis 
ludności przeprowadzony w Karabachu pod koniec XIX wieku wykazał, że z 54 841 rodzin żyjących 
na jego terytorium, 29 350 było narodowości azerbejdżańskiej, a 18 616 ormiańskiej. Pozostałe zali-
czono do tzw. innych narodowości. W 1883 roku w składzie szuszyńskiego ujezdu utworzono kolejne 
dwa – dżawaszirski i dżebralski. Taki administracyjny podział Karabachu utrzymał się do 1921 roku, 
kiedy kolejną reformę przeprowadzili bolszewicy. W 1917 roku z 574 194 osób zamieszkujących 
terytorium Karabachu, 317 861 deklarowało narodowość azerbejdżańską, 243 627 ormiańską, 12 706 
było przedstawicielami innych nacji.
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pogorszeniu. Władze osmańskie widziały w mniejszościach chrześcijańskich 
zagrożenie dla istnienia wielonarodowego i wielowyznaniowego państwa14. 

Postanowienia kongresu berlińskiego z 1878 roku nałożyły na Imperium 
Osmańskie obowiązek przyznania Ormianom częściowej autonomii. Sułtan 
Abdulhamid II, świadomy roli, jaką w polityce zagranicznej państw Zachodu może 
odegrać tzw. kwestia ormiańska, postanowił rozwiązać konfl ikt poprzez rozsiedle-
nie ludności. Na Wyżynie Armeńskiej prowadzono celową politykę osadnictwa 
tureckich uciekinierów z Bułgarii i Rumelii Wschodniej. Sformowano także żan-
darmerię konną złożoną z Kurdów, a dowodzoną przez Czerkiesów, zwaną hami-
dije. W odpowiedzi na prześladowania wybuchały liczne powstania ludności 
ormiańskiej, głównie chłopów w rejonie Sasunu, Zejtanu i Waspukaranu15. Naj-
większym echem odbiło się powstanie sasuńskie. Ormiańscy chłopi nie chcieli 
płacić podwójnego podatku państwu, a następnie kurdyjskim feudałom. W sierp-
niu 1894 roku ruszyły na broniących się mieszkańców bojówki hamidije, wsparte 
przez oddziały armii tureckiej, pod dowództwem Zeki Paszy. Zniszczeniu uległy 
24. ormiańskie wsie16. Wydarzenia te jeszcze spotęgowały imigrację Ormian, a ich 
liczba na Zakaukaziu osiągnęła blisko 1,25 mln17. 

Administracja carska nie radziła sobie z rozlokowywaniem przesiedleńców, tym 
bardziej, że prawie całą przeznaczoną dla nich ziemię rozdzielono już podczas 
wcześniejszych kolonizacji. Sytuacja ta doprowadziła do nasilenia konfl iktów na 
tle ekonomiczno-społecznym. Obok rywalizacji rolników istniał także konfl ikt 
interesów między muzułmańskimi robotnikami a ormiańskimi kupcami i przed-
siębiorcami. Ewentualne powstanie niepodległego państwa ormiańskiego rozpa-

14 Г.Б . Гарибджанян, Страницы истории армянского народа, Erywań 1998, s. 170–178.
15 Rumelia Wschodnia to dawne autonomiczne państwo na Bałkanach istniejące w latach 

1878–1885 (ofi cjalnie do 1908 roku). Stolicą kraju był Płowdiw. Rumelię Wschodnią utworzono na 
mocy traktatu w Berlinie. Zgodnie z jego postanowieniami kraj pozostawał formalnie prowincją 
otomańskiej Turcji, posiadał jednak szeroką autonomię wewnętrzną.

16 Istnieją rozbieżności co do liczby ofi ar wśród Ormian w latach 1894–1897. Szacunki wahają 
się od 30 000 – według źródeł tureckich, do 300 000 wedle danych proormiańskich: rosyjskich 
i anglojęzycznych. Por.: V.N. Dadrian, Th e History of the Armenian Genocide: Ethnic Confl ict from 
the Balkans to Anatolia to the Caucasu, Oksford 1995, s. 160–163; R. Melson, Th eoretical Inquiry into 
the Armenian Massacres of 1894–1896, „Comparative Studies in Society and History” 1982, nr 24, 
s. 481–509; R. Melson, Armenians in the Ottoman Empire: Th e Massacres of 1894–1896, [w:] Revolu-
tion and Genocide: On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, red. R. Melson, 
Chicago 1992, s. 43–69; L. Nalbandian, Th e Armenian Revolutionary Movement. Th e Development of 
Armenian Political Parties through the Nineteenth Century, Los Angeles–Berkley 1967, s. 212–247.

17 T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, 
Warszawa 1998, s. 21–23; D. Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 2000, s. 32–34.
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trywano w kontekście wschodniej Anatolii18. Zaostrzyła się polityka Rosji wobec 
Ormian. Carat, po doświadczeniach bułgarskich, zniechęcił się do tworzenia 
buforowych państw chrześcijańskich kosztem Imperium Osmańskiego19.

U schyłku XIX wieku większe zakaukaskie miasta ulegały gwałtownej industria-
lizacji i urbanizacji. Było to przede wszystkim związane z rozwojem eksploatacji 
surowców mineralnych. Jednym z istotniejszych elementów przeobrażeń społecz-
nych było kształtowanie nowej klasy społecznej – inteligencji. Tworzyła ją niewielka 
liczba osób silnie związanych ze środowiskiem rosyjskim, najczęściej poprzez 
służbę wojskową lub urzędniczą. Liczba ich wzrosła za czasów namiestnictwa 
Michaiła Woroncowa, dzięki otwarciu dostępu do państwowych stanowisk także 
dla muzułmanów. W placówkach oświatowych studenci nie tylko otrzymywali 
możliwość socjalizacji w rosyjskim społeczeństwie, lecz również dzięki interper-
sonalnym kontaktom dowiadywali się o nowych ruchach obywatelskich powstałych 
w Imperium Rosyjskim20. Zakaukascy studenci organizowali koła dyskusyjne – 
ormiańskie, azerbejdżańskie i gruzińskie, gdzie na spotkaniach krytykowali carską 
politykę. Liczba tego typu stowarzyszeń znacznie wzrosła, po tym jak rosyjskie 

18 Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор, 19 февраля/3 марта 1978 года, [w:] 
Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917, Moskwa 1952, s. 159–175; 
J. Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973, s. 244–249. Pierwszym dokumentem międzynarodowym, 
poruszającym kwestię ormiańską i nakładającym na Imperium Ottomańskie zobowiązania, był 
traktat podpisany dnia 3 marca 1878 r. w San Stefano, kończący wojnę rosyjsko-turecką. Wysoka 
Porta została zobowiązana do reform celem, których miała być poprawa sytuacji Ormian tureckich 
oraz zabezpieczenie im bezpieczeństwa i ochrony przed Kurdami i Czerkiesami (art. 16), nieprze-
śladowanie Ormian, którzy w czasie wojny pomagali armii rosyjskiej (art. 27), a zgodnie z art. 25 
wojska rosyjskie miały przez pół roku okupować zajęte terytoria, czuwając nad wypełnieniem przez 
Turków zobowiązań traktatowych. Ustalenia traktatu wzbudziły jednak obawy Anglii, Austrii 
i Francji, zaś do podsycenia konfl iktu na linii mocarstwa zachodnie – Rosja dążyły Niemcy. Dyplo-
macja angielska z kwestii ormiańskiej uczyniła środek nacisku na Turcję, aby ta przekazała jej stra-
tegiczny Cypr. Dnia 4 VI 1878 roku państwa te zawarły antyrosyjski układ. Do zmiany art. 16 doszło 
na Kongresie w Berlinie w 1878 roku. Zgodnie z art. 61. władze osmańskie nadal miały przeprowadzać 
reformy mające na celę ochronę Ormian, jednak nadzór nad realizacją postanowień powierzono 
Wielkiej Brytanii, Francji, Austro-Węgrom, Niemcom, Włochom i Rosji. 

19 W 1895 roku ministrem spraw zagranicznych Rosji został antyormiańsko nastawiony książe 
Aleksiej Łobanow-Rostowski. W 1897 roku księcia Grigorija Golicyna mianowano na wicekróla 
Kaukazu. Za rządów Golicyna zamknięto szkoły, zredukowano liczbę ormiańskich urzędników, 
a liderów ruchów narodowowyzwoleńczych zsyłano na Sybir.

20 Попечитель Кавказского учебного округа, Центральный Государственный Исторический 
Архив Грузии b Тбилиси (ЦГИАГ) fond 422. W latach 1849–1851 w Sankt Petersburgu kształciło 
się 180 studentów pochodzących z Zakaukazia.
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władze włączyły południowy Kaukaz do Imperium na zasadzie guberni i zinten-
syfi kowały rusyfi kację, ograniczając stypendia i zapomogi dla studentów. 

Różny stopień rozwoju społecznego obu grup ludności znalazł odbicie między 
innymi w ich politycznych strukturach organizacyjnych. Początkowo ormiańska 
i azerbejdżańska inteligencja nie wysuwała daleko idących postulatów odzyskania 
niepodległości, a co najwyżej szerokiej autonomii narodowej w obrębie Imperium 
Rosyjskiego. W 1885 roku, w mieście Van w południowo-wschodniej Anatolii, syn 
bogatego bankiera z Konstantynopola, były nauczyciel, Mkrticz (Mekertich) 
Portugalian, założył partię polityczną Armenakan. Następnie wyemigrował do 
Marsylii, by stamtąd kierować partią. Był także twórcą gazety pod tytułem „Arme-
nia”. W niej opublikowano program partii pod hasłem: „Nauka o wyzwoleniu 
Armenii”. Głównym celem członków Armenakanu stało się utworzenie niepodle-
głego państwa ormiańskiego. Walce narodowowyzwoleńczej przewodzić miało 
duchowieństwo. W celu zbierania funduszy zorganizowano we Francji stowarzy-
szenie – Ormiańskie Patriotyczne Społeczeństwo21. 

W sierpniu 1887 roku w Genewie, pod przewodnictwem Awetisa Nazarbekiana 
(Lorenc), utworzono lewicowo-marksistowskie stronnictwo. Pierwotnie frakcja 
nosiła nazwę Ormiańska Partia Rewolucyjna, jednak z czasem przejęła tytuł od 
gazety „Hinczak” („Dzwonek”)22. Hinczakiści zakładali, że podjęcie walki prze-
ciwko sułtanatowi doprowadzi do interwencji państw zachodnich na korzyść 
Ormian. Ideałem dla nich było stworzenie na wzór Szwajcarii niezależnej federa-
cji wszystkich drobnych chrześcijańskich ludów Azji. Dążyli do uzyskania niepod-
ległości Armenii Zachodniej, tzw. osmańskiej, ale nie ukrywali, że zamierzają zająć 
także wschodnią część kraju. Wśród metod stosowanych przez członków Hinczaku 
znalazły się akty terroru23. Partyjni działacze uważali, że jedyną drogą do stworze-
nia Wielkiej Armenii będzie rewolucja. Hinczak była pierwszą socjalistyczną wśród 

21 E. Feigl, A Myth of Terror: Armenian Extremism: Its causes and its historical context, Sal-
zburg 1986, s. 65–66; L. Nalbandian, Th e Armenian Revolutionary Movement…, op.cit., s. 90–103.

22 Государственный Архив Политических Партий и Общественных Движений Азер-
байджанской Республики, (ГАППОД АР), fond 276, op. 3, d. 171, k. 31. A. Ахмедов, 
Азербайджанские тюрки в революции 1905 г., Baku 2002, s. 268–270. Wśród założycieli znaleźli 
się także: Maro Wardanian, Gabriel Gafi ejan (Szmawon), Gieworit Garadżian (Arkomied) i Rubien 
Chan-azat. W Baku istniały trzy oddziały hinczakistów. Pierwszy powstał w 1897 roku w miejscowości 
Bałachany pod nazwą „Banwor” („Robotniczy”), kolejne w latach 1902–1904, „Inkier” („Kolega”) 
i „Murad”. Do 1905 roku łączna liczba członków wynosiła czterdzieści sześć osób, ale po wydarzeniach 
bakińskich ich liczba w 1907 roku wzrosła do 203 aktywistów.

23 И.С. Багирова, Политические партии и организации Азербайджана в начале xx века 
1900–1917, Baku 1997, s. 163–164.
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ormiańskich partii24. Agendy Hinczak powstawały w Szuszy i Jelisawietpolu. Bazę 
społeczną partii stanowili chłopi, w mniejszym stopniu klasa średnia, rzemieślnicy, 
handlarze, robotnicy i inteligencja25. Z czasem szuszyński oddział zdobył rozgłos 
po tym, jak jeden z przedstawicieli Alieksandr Arakieljan przeprowadził na Zakau-
kaziu, Persji i w Europie wzmożoną antyrosyjską kampanię.

W odróżnieniu od muzułmanów Ormianie stworzyli dynamiczny ruch nacjo-
nalistyczny kierowany przez Ormiańską Federację Rewolucyjną – Dasznakcutiun. 
Partię w skrócie nazywano dasznacką, rzadziej droszakistów, od tytułu partyjnej 
gazety ukazującej się od 1890 roku w Genewie – „Droszak” („Sztandar”). Partię 
w 1890 roku, założyli w Tbilisi: Simon Zawarian, Stefanos Zorian i Christapor 
Mikaelian26. Partia została opisana w „Czerwonej Księdze” wydanej w Gruzińskiej 
I Republice w 1920 roku jako: „[…] straszliwe zło ormiańskiego ludu, plaga wszyst-
kich narodów Azji Mniejszej i Zakaukazia. […] liderzy tej organizacji propagują 
ormiański separatyzm i izolację od sąsiednich ludów oraz stworzenie ormiańskiego 
państwa kosztem innych narodów”27. W 1892 roku odbył się I Zjazd Dasznakcu-
tiun, na którym przyjęto program partii. Najważniejszym celem stało się prokla-
mowanie demokratycznej republiki na terytorium Tureckiej Armenii. Sposoby 
urzeczywistnienia tego dążenia były następujące: zbrojne powstanie, rewolucyjna 
propaganda, terror i formowanie grup bojowych28. 

24 „Каспий” 1906, 9 июля, И.С. Багирова, Политические партии и организации…, op.cit., 
s. 203–204. W 1897 roku członkowie Hinczak ogłosili program, w którym za główny, ale odległy cel 
uznali zdobycie poparcia wśród klasy robotniczej, oraz podporządkowanie „wszystkich sił i środków 
produkcji”. Natomiast za najbliższy cel – zniszczenie, w drodze przewrotu monarchistycznego – 
zastałego porządku, zastąpienie go demokratycznym i konstytucjonalnym. […] stworzenie dla or-
miańskiego ludu możliwości ingerowania w politykę, a poprzez działania rewolucyjne wywołania 
narodowego powstanie Ormian, by oddzielić los ormiańskiego ludu od Imperium Tureckiego. […] 
dla urzeczywistnienia postulatów należy zacieśnić kontakty ze wszystkimi chrześcijańskimi ludami 
zaludniającymi Imperium Tureckie, jak również z Kurdami i Syryjczykami”.

25 Общественное движение в России в начале XX в., red. Ю. Мартов, А. Потресов, t. III, Sankt 
Petersburg 1911, s. 220–226.

26 М.Д. Амирханян, Русская художественная литература и геноцид армян, Erywań 1988, 
s. 82–83.

27 Красная книга, Tbilisi 1920, s. 23, 103, 187.
28 Б.Г. Ананикян, Идейно-политический крах партии Дашнакцутюн, Erywań 1979, s. 12; 

G.J. Libaridian, Modern Armenia: People, Nation, State. Transaction Publishers, Londyn 2004, 
s. 103–106; А.Е. Алекторов, Инородцы в России. Современные вопросы, Sankt Petersburg 1906, 
s. 60–62; М.С. Лазарев, Курдский вопрос в 1891–1917 годах, Мoskwa 1972, s. 90–92; Д.И. Исмаил-
заде, Русское крестьянство в Закавказье (30-е годы ХIХ-начало XX веков), Мoskwa 1982, 
s. 126–130; R.G. Suny, Th e Baku commune 1917–1918. Class and the nationality in the Russian revo-
lution, Princeton 1972, s. 21–25; В.Л. Величко, Кавказ (Русское дело и междуплеменные вопросы), 
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We wszystkich większych miastach Zakaukazia powstawały nielegalne drukar-
nie. Pierwsza założona została w Baku we wrześniu 1903 roku. Ulotki były utrzy-
mane w ostrym antyrosyjskim tonie: „Rękawica została rzucona, wezwanie zostało 
przyjęte! Ormianie wchodzą na rewolucyjną drogę, przekonawszy się, że jest to 
jedyny sposób, aby chronić ludność i nabyć prawa do osiągnięcia wolności i samo-
rządności, do pozbycia się największego zła naszej epoki – carskiego rządu”29. 

Bojówki dasznackie zaprawione w akcjach terrorystycznych w Turcji organizo-
wały zamachy na carskich notabli. W październiku 1903 r. przeprowadziły nieudany 
atak na księcia Golicyna30. Sytuacja ta związana była z opublikowaniem dnia 
12 czerwca 1903 roku carskiego ukazu, w sprawie sekularyzacji majątku Kościoła 
gregoriańskiego i ormiańskich duchownych31. W październiku 1903 roku jelisa-
wietpolski oddział Hinczak zorganizował masową demonstrację na znak protestu 
przeciw przekazaniu mienia kościelnego na rzecz caratu. Kilkutysięczny tłum 
obrzucił policjantów kamieniami. Wojsko otworzyło ogień do protestujących. 
W wyniku zamieszek zginęło pięciu Ormian, a piętnastu zostało rannych32.

Baku 1990, s. 135–138. W kwietniu 1898 roku odbył się II zjazd partii, na którym przyjęto nowy 
statut. Od tej pory rozróżniono działalność Wschodniego Oddziału Dasznakcutiun z siedzibą 
w Tbilisi i Zachodniego w Genewie. W kierownictwie partii przeważali przedstawiciele wielkiej 
i średniej burżuazji. Przewodniczącym bakińskiego komitetu Dasznakcutiun w 1903 roku został 
wybrany S.F. Tier-Mkrtyczanc – nadzorca naft owego rurociągu należącego do braci Mirzojewów. We 
władzach zasiadali także: prezes przedsiębiorstwa rybołówstwa „Andrakow” M. Tier-Andriasianc 
i zarządzający przetwórstwem rybnym K. Tier-Gazarjanc. W tym samym roku powstała w Jelisawiet-
polu dasznacka centrala pod nazwą Komitet Ajgiestanu. Na jego czele stanęli archimandryta Bienik 
i lekarz wojskowy M. Bieglarow. Ajgiestan – nazwa nadana przez dasznaków miastu Jelisawietpol. 
Wszystkim miastom, w których mieściły się komitety partii, zmieniano nazwy na konspiracyjne.

29 И.С. Багирова, Политические партии и организации…, op.cit., s. 215.
30 Красная книга…, op.cit., s. 159–161; T. Świętochowski, Azerbejdżan, Warszawa 2006, s. 47.
31 Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ) , fond 102, DPOO 1905, op. 233, 

d. 90, k. 71, Государственный Архив Политических Партий и Общественных Движений 
Азербайджанской Республики (ГАППОД АР), fond 276, op. 8, d. 170, k. 1, 2, Katolikos to tytuł 
patriarchów ormiańskiego, nestoriańskiego i gruzińskiego, a w pewnym sensie także jakobickiego 
(mafrian) i syromalabarskiego Kościoła. Oznaczał on pierwotnie hierarchę sprawującego władzę nad 
częścią Kościoła powszechnego. Używano go od IV wieku w Kościołach wschodnich poza cesarstwem 
rzymskim, związanych historycznie z patriarchatem antiocheńskim. Tytuł katolikosa bywa zwykle 
rozumiany jako tytuł zwierzchnika danego Kościoła i traktowany jako nadrzędny wobec tytułu pa-
triarchy noszonego niekiedy zwyczajowo lub kanonicznie przez zwierzchników wspólnot lokalnych. 
Dokument ten poprzedziła ustawa z 1897 roku o podporządkowaniu ormiańsko-gregoriańskich szkół 
resortowi Ministerstwa Oświaty Narodowej. Po ukazaniu się dekretu ówczesny Katolikos nałożył na 
cara i jego rodzinę klątwę.

32 Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики (ГИА АР), fond 
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W styczniu 1904 roku odbył się w Wiedniu III Zjazd Dasznakcutiun. W trakcie 
obrad postanowiono utworzyć tajną organizację – Dieli. Jej członkowie mieli za 
zadanie przeprowadzać misje zwiadowcze na terytorium Imperium Osmańskiego 
i Azerbejdżanu. Opracowano także Żołnierski Statut Dasznakcutiun, który z partii 
uformował organizację wojskową. Wszyscy zdrajcy i dezerterzy podlegali karze 
śmierci. Dziesięciu dasznaków, tworzyło tzw. dziesiątkę, trzy dziesiątki składały się 
na oddział, a wszystkie tworzyły armię. Żołnierzy nazywano zinoworami, a oddziały 
chumbami33. Na kongresie po raz pierwszy została przedłożona propozycja stwo-
rzenia Republiki Zakaukaskiej, „w ramach wolnej federacyjnej Rosji”34. Zagrożenia 
zewnętrzne, z których najpoważniejsze stanowił ekspansjonizm turecki, skłoniły 
partyjnych działaczy z krajów Zakaukaskich do wspólnych politycznych inicjatyw. 
Idea ta była podejmowana na każdym kolejnym zjeździe partii Dasznakcutiun35. 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi podczas III Zjazdu członkowie Dasznakcutiun 
próbowali „naprawić” kontakty z przedstawicielami muzułmańskich elit. Wysto-
sowali apel do Azerbejdżan, by ci zaangażowali się w działania przeciwko rządowi 
carskiemu grożąc, że w przypadku odmowy „ziemia azerbejdżańska zabarwi się 
czerwienią waszej krwi”. W odpowiedzi dasznacy usłyszeli, że jeżeli nie zostawią 
muzułmanów w spokoju, ci „stworzą z zakaukaskich stepów cmentarz dla ormiań-
skich ciał”36.

Socjaldemokratyczne hasła nie były popularne wśród muzułmańskiej klasy 
robotniczej. Azerbejdżanie stanowili najniżej opłacaną część proletariatu. Dopiero 
strajki robotników w lipcu i grudniu 1904 roku, domagających się poprawy warun-
ków zatrudnienia, uzmysłowiły rosyjskim bolszewikom potencjał tkwiący w azer-
bejdżańskim proletariacie. Przedstawiciele inteligencji rozpoczęli tzw. pracę 
u podstaw37. W działania te zaangażowali się nie tylko przedstawiciele Socjalde-

62, op. 1, d. 59, k. 207, Д.Б. Сеидзаде, Из истории азербайджанской буржуазии в начале XX века, 
Baku 1978, s. 69–72, 

33 Г. Гусейнов, Солнечный огонь, Baku 2003, s. 100–110.
34 Б. Гаибов, Дашнаки, Baku 1990, s. 10–11, Государственный Aрхив Политических Партий 

и Общественных Движений Азербайджанской Республики (ГАППОД АР), fond 276, op. 8, 
d. 249, k. 1.

35 A. Furier, Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000, s. 92–93. Z czasem przedstawiciele 
trzech socjaldemokratycznych partii: gruzińscy mienszewicy, azerbejdżańscy musawatyści i dasznacy 
opracowali wspólny program dotyczący utworzenia zakaukaskiej republiki.

36 Б. Наджафов, Лицо врага. История армянского национализма в Закавказье в конце XIX 
– нач. XX вв, Baku 1993, s. 131–132; И.С. Багирова, Политические партии и организации…, 
op.cit., s. 217–218.

37 М.И. Леонов, Численность и состав партии эсеров в 1905 и 1907 гг., [w:] Политические 
партии России в период революции 1905–1907 гг. Количественный анализ, Мoskwa 1987, s. 52–64.
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mokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR) S.M. Efi endijew, А. Achundow, 
М.А. Аzizbiekow, ale także sympatyzujący z ideami socjalistycznymi i socjalde-
mokratycznymi M.E. Rasulzade, М.А. Mir-Kasimow, М.H. Hadżynski, А. Kiazim-
zade. Grono młodych inteligentów i uczniów gimnazjalnych utworzyło w 1904 
roku pierwsze azerbejdżańskie stowarzyszenie polityczne o nazwie Himmat 
(Dążenie lub Pomoc Wzajemna). Aktywność Himmat w czasie rewolucji była co 
prawda związana z wystąpieniami SDPRR, jednakże jego członkowie prowadzili 
także samodzielną działalność m.in. wydawali gazetę „Himmat”38. 

Stalin groził likwidacją partii Himmat, jeżeli jej członkowie nie wstąpią do 
SDPRR39. Część himmanistów wierzyła w deklaracje zawarte w Manifeście Paź-
dziernikowym, zwanym także Manifestem Konstytucyjnym, wydanym przez cara 
Mikołaja II 30 (7) października 1905 roku. Ich program opierał się na przekonaniu, 
że sytuacja azerbejdżańskich muzułmanów poprawi się, gdy wszystkim mieszkań-
com Imperium będą nadane prawa obywatelskie i zwołana zostanie duma o atry-
bucjach władzy ustawodawczej. Głoszone poglądy ideologicznie zbliżały członków 
partii do przedstawicieli burżuazyjnego stronnictwa liberalnego konstytucyjnych 
demokratów – kadetów aniżeli do bolszewików. Himmat zdobyła dużą popularność 
wśród uczniów szkół średnich w Baku. W grudniu 1905 roku, pod patronatem 
partii założona została młodzieżowa organizacja zrzeszająca azerbejdżańskich 
uczniów pod nazwą Uchuwwiet (Braterstwo). Himmaniści byli szczególnie aktywni 
podczas rewolucji społecznej w Persji, wierząc, że jej zwycięstwo zaowocuje ogłosze-
niem autonomii Południowego Azerbejdżanu. Aziz B. Jusifzade na IV Zjeździe 
SDPRR oświadczył, że: „Nasza organizacja wysyłała do Persji emisariuszy, ulotki oraz 
ochotników, którzy uczestniczyli w protestach przeciwko działaniom urzędników 
szacha. Pierwszymi propagandzistami rewolucji w Persji byli nasi przedstawicie-
le”40. 

Działalność Himmat nie ograniczała się tylko do Baku. Oddziały partii istniały 
w Jelisawietpolu, Szuszy, Nachiczewaniu, Dżulfi e. Najważniejszą agendą była fi lia 

38 A. Cohen, Russian Imperialism: Development and Crisis, Greenwood 1996, s. 70–74; F. Kazem-
zadeh, Struggle for Transcaucasia: 1917–1921, New York 1951, s. 220–223. W 1903 roku М.B. Ma-
miedzade i M.E. Rasulzade założyli w Baku Krąg Młodych Rewolucjonistów Azerbejdżanu, którego 
członkowie stanowili podstawę partii Himmat.

39 R.G. Suny, Journeyman for the Revolution: Stalin and the Labour Movement in Baku, June 
1907–May 1908, „Soviet Studies” 1972, t. XXIII, nr 3, s. 375–394.

40 VI съезд РСДРП (б), Протоколы, s. 236 (cyt. za: И.С. Багирова, Политические партии 
и организации…, op.cit., s. 20); J.L. Keep, Th e Rise of Social Democracy in Russia, Oksford 1963, 
s. 270–275.
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Himmat, powstała w 1905 roku, w Tbilisi. Tutaj himmaniści współpracowali przede 
wszystkim z gruzińskimi mienszewikami. Założycielami tbiliskiej frakcji byli: 
M.B. Mir-Gejdarzade, K. Dżamalbiekow, A. Juzbaszew, A. Bajramow, G.A. Tagi-
zade, G.G. Nowruzow, А.K. Chnachmiedow41. 

Również ormiańska partia Hinczak ściśle współpracowała z SDPRR. W czasie 
lutowych i sierpniowych zamieszek w Baku w 1905 roku, członkowie Hinczak 
współdziałali z przedstawicielami SDPRR przeciwko „prowokacyjnej polityce 
władz carskich”. Bakińska centrala Hinczak nie posiadała już wtedy zorganizowa-
nych bojówek. Jej członkowie spontanicznie tworzyli zbrojne grupy, bądź wchodzili 
w skład oddziałów SDPRR. W grudniu 1905 roku działacze BO SDPRR zakomu-
nikowali, że: „Bakińska ormiańska organizacja »Hinczak« ostatecznie zlewa się 
z nami i zaprzestaje samodzielnej działalności”42. W partii nastąpił rozłam, do 
SDPRR weszła tylko część bolszewicko nastawionych aktywistów m.in.: S. Sułtan-
janc, S. Kasjan, P. Mnacakanow, A. Wartanian, T. Arutiunian, M. Sarkisian, O. 
Owakimow, B. Owszian. Pozostałych hinczakistów bolszewicy nazywali panor-
miańskimi nacjonalistami, uznając ich za terrorystów, przeciwnych socjaldemo-
kratycznym ideom43. Odziały Hinczak nadal funkcjonowały w Baku, Jelisawietpolu 
i Tbilisi, jednak stopniowo traciły popularność na rzecz Dasznakcutiun. W guber-
niach erewańskiej i jelisawietpolskij dochodziło nawet do sporadycznych zbrojnych 
ataków między dasznakami a hinczakistami. W jednej z ulotek wydanej przez 
tbiliskich hinczakistów znalazła się informacja, o tym, że: „Miejscowy komitet 
partii Dasznakcutiun jest katem ormiańskiego ludu i wrogiem klasy robotniczej”44. 
Kilka miesięcy później, w obliczu „muzułmańskiego niebezpieczeństwa” płynącego 

41 Центральный Государственный Исторический Архив Грузии, fond 71, d. 1101, 
k. 124–125.

42 „Каспий”, 1906, 12 сент, Государственное издательство политической литературы, red. 
А.С. Аллилуев, Moskwa 1946, s. 193–195. „Kawkazskij Raboczij Listok” to pierwsza codzienna 
bolszewicka, legalna gazeta na Kaukazie; wydawana w języku rosyjskim, w Tbilisie od 20 listopada 
do 14 grudnia 1905 roku. Gazetą kierowali Józef Stalin i Stepan Szaumian. Na IV konferencji Kau-
kaskiego Sojuszu SDPRR gazeta została uznana za ofi cjalny organ Kaukaskiego Sojuszu. Ukazało się 
17. numerów, w nakładzie około 15 000–17 000. Dwa ostanie numery 16 i 17 wydane zostały pod 
nazwą „Jelisawietpolski Zwiastun”.

43 История Азербайджана, tom 2, Baku 1960, s. 474–475. Rezolucja Bakińskiego Komitetu 
Hinczak o przyłączeniu do SDPRR opublikowana została w Tbiliskiej gazecie „Kawkazskij Raboczij 
Listok”. W latach 1902–1905 Polka, Celina Bobrowska pełniła funkcję sekretarza bakińskiego oddziału 
SDPRR (BO SDPRR).

44 L. Nalbandian, Th e Armenian Revolutionary Movement…, op.cit., s. 105–128; Государственный 
Исторический Архив Азербайджанской Республики (ГИА АР), fond 62, op. 1, d. 59, 
k. 155–155.
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z Imperium Tureckiego i Zakaukazia, doszło do połączenia obu partii. Hinczakiści, 
którzy nie zgadzali się z tą decyzją ograniczyli działalność do terytorium Azerbej-
dżanu, koncentrując się na propagandzie wśród robotników, rozpowszechnianiu 
partyjnych gazet i ulotek45.

Po porażce w wojnie z Japonią we wrześniu 1905 roku uwagę caratu pochłonęły 
strajki i chłopskie powstania. Rewolucja rozpoczęła się od „krwawej niedzieli”, dnia 
22 stycznia w Petersburgu. Następnie przerodziła się w ogólnokrajowy zryw 
skierowany przeciw terrorowi stosowanemu przez władze. Oba wydarzenia poważ-
nie „nadwyrężyły” autokratyczne rządy cara Mikołaja II. Zamieszki objęły także 
Zakaukazie, często przyjmując formę lokalnych ormiańsko-azerbejdżańskich 
antagonizmów. Centrum rozruchów stało się Baku. 

Detonatorem starć stało się kilka zabójstw popełnionych przez dasznaków 
w ciągu pięciu pierwszych dni lutego. W tym okresie zamordowano m.in. miesz-
kańca wsi Sabunczi – Azerbejdżanina o nazwisku Aga Rza Babajew (2 luty) 
i azerbejdżańskiego żołnierza konwojowanego przez Ormian na przesłuchanie 
(3 luty). Naoczny świadek – azerbejdżański pisarz – Mamied Seid Ordubadi opisał 
zamieszki z dnia 6 lutego 1905 roku następująco: „To był dzień, kiedy Azerbejdża-
nie obserwowali, jak Ormianie próbują urządzić w Baku demonstracje. W jednej 
chwili dwa ludy, które pokojowo żyły obok siebie zaczęły patrzeć na siebie podejrz-
liwie, przyjaciel na przyjaciela. W końcu dawne animozje wybuchły, objąwszy 
wojennymi płomieniami cały Kaukaz […]. Kiedy do Baku dotarła wiadomość 
o zabójstwie Babajewa, Azerbejdżanie wystąpili przeciwko Ormianom. Strzelanina 
rozpoczęła się w czwartej dzielnicy, obydwie strony nie szczędziły sobie kul. 
Ormianie zabrali się do walki bardzo poważnie. Nie minęło pół godziny od zamor-
dowania Babajewa, a na ulicy Woroncowskiej został zabity konduktor Artiem 
Szynkow, a na skrzyżowaniu ulic Cicianowskiej i Czadrowoj, zginął nieznany 
z imienia i nazwiska Rosjanin. Te dwie śmierci tylko wzmogły zaciętość walk, które 
rozgorzały we wszystkich częściach miasta. Obie strony sięgnęły po broń. Cały 
dzień i całą noc w mieście słychać było huk wystrzałów. Tak było do świtu, a rano, 
na ulicach leżało 13. trupów”46. 

Starcia między Ormianami a muzułmanami nie ograniczyły się tylko do Baku. 
Terenem walk stały się także miasta: Szusza, Nachiczewan, Erywań, Tbilisi, Kazach 
i Zangezur. Rozruchy trwały także na obszarach wiejskich. Zniszczeniu uległo 

45 Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле, red. T. Мусаев, Baku 
2003, s. 7–9.

46 М.С. Ордубади, Кровавые годы, Baku 1991, s. 3.
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128 ormiańskich i 158 muzułmańskich wiosek47. Według danych senatora Alek-
sandra M. Kuzminskiego, w dniach od 6 do 9 lutego zginęły co najmniej 262 
osoby48. Natomiast z relacji M.S. Ordubadiego wynikało, że w ciągu trzech dni po 
obu stronach zabitych zostało około 1000 osób49. Szacunki dotyczące liczby wszyst-
kich ofi ar wahały się od 3100 do 10 000, zależnie od źródła informacji50. Brytyjski 
konsul podsumował, że w Baku: „[…] były dwie fale rozlewu krwi między Ormia-
nami i Azerbejdżanami: w lutym i we wrześniu 1905 r.” W jego ocenie, w lutym 
zabitych zostało około 900 Ormian i 700 muzułmanów, natomiast we wrześniu 
zginęło 275 muzułmanów, 95 Ormian i 150 Rosjan51. Porucznik służący pod roz-
kazami księcia Hilariona Woroncowa-Daszkowa pisał, że: „[…] nie można winić 
za rzezie tylko jednego narodu – ormiańskiego czy tatarskiego »azerbejdżańskiego«. 
W niektórych miejscach (Baku, Jelisawietpolu), to Tatarzy otworzyli pierwsi ogień, 
podczas gdy w innych miastach (Szuszy, Tbilisi ) – byli to Ormianie”52.

Władze carskie starały się wykorzystać antagonizmy etniczne i nie ingerowały 
w konfl ikt ormiańsko-muzułmański, traktując go jako lokalny. W Baku muzułma-
nom sprzyjał gubernator książe M. Nakaszydze za co 11 maja 1905 roku został 
zamordowany przez dasznaków. Zamachu dokonali członkowie Komitetu Bakiń-
skiego53. Terroryści detonowali w tłumie ładunek wybuchowy, w rezultacie czego 
oprócz gubernatora zginęli trzej Azerbejdżanie54. Carska policja, która zajęła się 
wykryciem sprawców zlokalizowała w Jewłachie zakład produkujący broń i amu-
nicję55. W związku z zamordowaniem Nakaszydze partia Dasznakcutiun wystoso-
wała odezwę, w której gratulowała „ormiańskiemu ludowi wykonania sprawiedli-

47 О. Качазнуни, Дашнакцутюн больше нечего делать!, Baku 1990, s. 78–89; T. Świętochowski, 
Azerbejdżan i Rosja…, op.cit., s. 54.

48 Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году но Высочайшему повелению 
Сенатором Кузминским ревизии г. Баку и Бакинской губернии, Sankt Petersburg 1905, s. 29.

49 М.С. Ордубади, Кровавые годы…, op.cit., s. 12.
50 T. Świętochowski, Russia and Azerbaijan. A Bordeland in Transition, Nowy York 1995, s. 40, 

R. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, 1918, Berkeley 1984, s. 260–266.
51 Дж. Маккарти, K. Маккарти, Тюрки и армяне (руководство по армянскому вопросу), Baku 

1996, s. 60–61.
52 Всеподданейшая записка по управлению кавказским краем генерала адьютанта графа 

Воронцова-Дашкова, Sankt Petersburg 1907, s. 12.
53 С. Асадов, Историческая география Западного Азербайджана, Baku 1998, s. 59–65.
54 Государственный Архив Политических Партий и Общественных Движений Азербайд-

жанской Республики (ГАППОД АР), fond 276, op. 8, d. 110, k. 1. (cyt. za: И.С. Багирова, 
Политические партии и организации…, op.cit., s. 219–220).

55 Ibidem, k. 6.



155Historyczne uwarunkowania powstania ormiańskich i azerbejdżańskich partii

wego wyroku nad jego katem. […] do strasznych dni bakińskich męczenników, 
rewolucyjna ludność ormiańska dołączyła swoją”56. 

W latach 1904–1906 ofi arami dasznackich ataków stali się generał Маksud 
Alichanow-Awarskij57, jelisawietpolski wicegubernator Andriejew, powiatowi 
naczelnicy Bogusławski, Nieszczanski i Pawłow, policmajster Sacharow, przemy-
słowcy: Dżawachow i Szumakiewicz, obwodowy nadzorca Tarł-Saakow, pułkownik 
straży przygranicznej Bykow i wielu innych, których nazwiska nie zostały utrwa-
lone w policyjnych kartotekach58. 

Księcia Golicyna odwołano z urzędu dopiero po wydarzeniach z 1905 roku. Na 
nowego Namiestnika Kaukazu car wyznaczył księcia H. Woroncowa-Daszkowa. 
W polityce carskiej nastąpiły zmiany na korzyść Ormian. W połowie 1905 r. 
zwrócono Kościołowi ormiańskiemu część zagrabionego po 1903 roku majątku 
i przyznano nad nim kontrolę najwyższemu patriarsze Apostolskiego Kościoła 
Ormiańskiego z siedzibą w mieście Eczmiadzyn. Dnia 1 sierpnia 1905 roku Miko-
łaj II wydał dekret, na mocy którego Namiestnik Kaukazu miał wspomagać dzia-
łania Ormian prowadzące do otwierania przy cerkwiach i klasztorach kościelno-
parafi alnych szkół. Decyzja ta spowodowała, iż w społeczeństwie ormiańskim na 
nowo odżyły prorosyjskie sympatie59. 

W Tbilisi w dniach 20 luty – 6 marca 1906 r. odbył się ormiańsko-azerbejdżań-
ski zjazd pojednawczy pod patronatem księcia H. Woroncowa-Daszkowa. Azer-
bejdżańscy delegaci oskarżyli o zarzewie konfl iktu Ormian na czele z partią 
Dasznakcutiun. Natomiast Ormianie za głównych winowajców uznali władze 
carskie. W trakcie zjazdu podjęto decyzję o utworzeniu przy urzędzie namiestnika 
Kaukazu komisji pojednawczych, w skład których weszliby prominentni obywatele 
z obydwu narodowości. Strona ormiańska uznała jdenak, że komisje nie byłyby 
obiektywne. W okresie od stycznia do sierpnia 1906 roku doszło do krwawych 
zajść w okolicach Szuszy a następnie Karabachu, Nachiczewanu i Erywania, 
w wyniku których głównie ucierpiała ludność azerbejdżańska. 

56 Ibidem, k. 7.
57 Ibidem, d. 249, k. 4, d. 465, k. 21. Postać generała Маksuda Alichanowa-Awarskiego i szczegóły 

jego zabójstwa opisał Р.Н. Иванов, Генерал Максуд Алиханов: триумф и трагедия, Махачкала 
2003. 

58 Э. Файгл, Правда о терроре. Армянский терроризм – истоки и причины, Baku 2000, 
s. 24–38.

59 Свод Законов Российской империи. Продолжение 1912 года, t. 11, cz. 1, Sankt Petersburg 
1912, s. 5.
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Jak donosili korespondenci gazet „Nor-Chosk” i „Kaspja” „z powiatu zangiezur-
skiego do Ordubadu przybyło tysiące muzułmańskich uchodźców. Ci nieszczęśliwi, 
okropnie bladzi, drżący z zimna i odziani w łachmany muzułmanie, nie przypo-
minają ludzi. Ich tragedia podsyca w pobratymcach nienawiść do Ormian”60. Tylko 
w Zangezurze rozgrabionych i zniszczonych zostało jedenaście osiedli, a miesz-
kańcy trzech z nich Kiarchana, Sołdasz i Miechirły w większości wymordowani. 
W ciężkim położeniu znaleźli się szuszyńscy Azerbejdżanie, wielu z nich zginęło 
a pozostałych przy życiu odcięto od zaopatrzenia. W mieście panował głód a żyw-
ność dowozili kozacy. W celu opanowania sytuacji do powiatu szuszyńskiego 
i zangezurskiego skierowano oddział artylerii pod dowództwem generała W.N. 
Gołoszczapowa. Mimo jego przybycia położenie azerbejdżańskiej ludności nadal 
ulegało pogorszeniu a wiosną 1906 roku konfl ikt odżył na nowo. Zdarzało się, że 
wojsko nie tylko nie angażowało się w pokojowe zakończenie sporu, ale wręcz 
pomagało dasznakom. Muzułmanie apelowali do władz carskich o odwołanie 
Gołoszczapowa. W jednym z telegramów R.Z. Tagijew napisał: „póki Gołoszczapow 
w Szuszy uspokojenia trudno oczekiwać”61. 

Dostępne dowody wskazywały, że muzułmanie ponieśli porównywalne, albo 
nawet wyższe straty od Ormian. Potwierdziło to aksjomat, że społeczeństwo lepiej 
rozwinięte cywilizacyjnie było skuteczniejsze w walce. Jak podaje ormiański badacz 
Gerard Libaridian w latach 1904–1906 członkowie Dasznakcutiun, poza zbrojnymi 
potyczkami z muzułmanami, dopuścili się 105 zorganizowanych aktów terroru, 
w wyniku których śmierć poniosło około 120 osób, „z czego 56 było Ormianami, 
pozostałą część stanowili Azerbejdżanie, Turcy i Rosjanie. Zamachy przeprowa-
dzane były nie tylko na polityków, wojskowych i urzędników, lecz także na ban-
kierów, przemysłowców i lichwiarzy”62. 

W partii Dasznakcutiun nastąpił rozłam. Część liberalnie nastawionej burżuazji 
ormiańskiej zrezygnowała z walki z caratem, ograniczając ją tylko do Imperium 
Osmańskiego. Grupa ta skupiła się wokół pisma „Mszak” i przyjęła nazwę msza-
kiści. Na łamach gazety krytykowano działalność terrorystyczną Dasznakcutiun, 
popierając natomiast konstytucyjne metody walki. Lewicowy odłam mszakistów 
współpracował ze skrzydłem prawicowych dasznaków, którego poglądy odzwier-

60 Государственный Aрхив Политических Партий и Общественных Движений Азербайд-
жанской Республики (ГАППОД АР), fond 273, op. 8, d. 263, k. 36.

61 Ibidem, d. 263, k. 3. 
62 G. Libaridian, Истоки политического насилия в современной армянской истории. [w:] 

Armenian Allegations: Myth and Reality, A Handbook of Facts and Documents, Waszyngton 1987, 
s. 71–84. 
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ciedlały gazety „Gorc” i „Droszak”. Gorcystów nazywano także młododasznakami 
lub neodasznakami63. 

W 1906 r. mszakiści wraz z droszakistami wysunęli ideę stworzenia „Zielonej 
Gwardii”, która z carską Policją miała dyscyplinować tzw. zinoworców. Dasznacka 
armia osiągnęła liczebność około 100 000 żołnierzy, na których utrzymanie prze-
znaczano 10 mln rubli rocznie64. Po zakończeniu ormiańsko-azerbejdżańskiego 
konfl iktu armia ta rozpadła się z powodu braku funduszy. Bandy zinoworców, 
którzy zostali pozbawieni żołdu, koczowały w miastach i wsiach Zakaukazia, 
rabując i terroryzując miejscową ludność, w tym także Ormian. W Baku „Zieloną 
Gwardię” (Kanacz-Ariurian) fi nansowali ormiańscy przemysłowcy. Jednakże 
z czasem członkowie gwardii również zajęli się grabieżami i wymuszeniami pie-
niędzy, a część z nich przyłączyła się do anarchistycznej grupy „Walka”. Gwardia 
uległa likwidacji pod koniec 1907 r. Na IV Zjeździe Dasznakcutiun podtrzymano 
rezolucję, że walka powinna być prowadzona zarówno w Turcji, jak i w Rosji, przy 
koniecznym „zbliżeniu” się partii z innymi socjalistycznymi i rewolucyjnymi 
organizacjami65. 

63 Б. Наджафов, Лицо врага. История армянского национализма в Закавказье в конце XIX–
–нач. XX, t. 1, Baku 1993, s. 191–233.

64 ГАРФ, ДПОО, Ф. 102, оп. 237, д. 12, ч. 3, л. 16 (cyt za: Дашнаки – Из материалов 
Департамента полиции, Baku 1990, s. 27–29).

65 М.И. Леонов, Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг., Moskwa 1997, 
s. 511–512; К.Н. Морозов, Партия социалистов-революционеров в 1907–1914 гг., Мoskwa 1998, 
s. 624–625. Takie zbliżenie nastąpiło w 1907 r., początkowo z bakińskimi, a następnie ze wszystkimi 
zakaukaskimi eserowcami, których program i terrorystyczna działalność była bliska młododaszna-
kom. Eserowcy, eserzy – skrót nazwy „Partia Socjalistów-Rewolucjonistów” (Партия социалистов-
революционеров ПСР) – rosyjska nielegalna partia polityczna założona w 1901 roku przez rewo-
lucjonistów wywodzących się z tzw. narodników. Program przewidywał przekształcenie Rosji 
w republikę demokratyczną, w której dominowałaby klasa chłopska. Partia domagała się także so-
cjalizacji ziemi (tzn. przekazania decyzji o sposobie jej użytkowania wspólnotom wiejskim) i konfi -
skaty ziemi obszarniczej. Ważnym składnikiem partii była Organizacja Bojowa, stosująca terror (gł. 
zamachy na wysokich urzędników carskich) oraz odgrywająca znaczącą rolę w Rewolucji 1905 r. 
Umiarkowana, legalna gałąź była określana jako trudowicy. Przywódcy: Wiktor Czernow – główny 
ideolog socjalistów-rewolucjonistów; Grigorij Gerszuni; Jewno Azef – organizator wielu zamachów, 
zdemaskowany jako agent Ochrany, Boris Sawinkow – czołowy działacz Organizacji Bojowej. Po 
rewolucji lutowej partia wyszła z podziemia i zaczęła odgrywać dużą rolę polityczną. Eserowiec 
Aleksander Kiereński został ministrem sprawiedliwości, następnie wojny, a od 18 lipca 1917 r. – 
premierem Rządu Tymczasowego; Wiktor Czernow otrzymał tekę ministra rolnictwa, Boris Sawinkow 
– wiceministra spraw wewnętrznych. Prowadzona przez rząd polityka kontynuacji wojny spowodo-
wała niepopularność partii wśród robotników i żołnierzy, i choć nadal popierały ją masy chłopskie 
w partii nastąpił rozłam: frakcja lewicowych eserowców (zwanych też w polskiej literaturze «lewymi 
eserowcami»), kierowana przez Marię Spiridonową, przeszła do opozycji. W jedynych wolnych 
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W lipcu 1907 roku bakińscy neodasznacy podjęli decyzję o zjednoczeniu 
z Bakińskim Komitetem Partii Socjalistów-Rewolucjonistów (BK PSR), pod nazwą 
Ormiańska Organizacja Partii Socjalistów-Rewolucjonistów. Partia ta okazała się 
bardziej konsekwentna w głoszeniu lewicowych haseł niż Hinczak i w 1907 roku 
z rekomendacji PSR nastąpił jej formalny akces do II Międzynarodówki Komuni-
stycznej. Grupą młododasznaków w Baku kierowali Ł. Atabiekan, A. Amirian 
(Mrawian) i I. Biekzadian. Mimo zjednoczenia z eserowcami, organizacja konty-
nuowała samodzielną działalność, używając zamiennie nazwy dasznacy. Liczebność 
partii Dasznakcutiun w latach 1907–1908 na całym świecie osiągnęła 165 000 
członków66.

G. Libaridian dowodził, że dasznacy często zastraszali pokojowo nastawioną 
ludność ormiańską, zmuszając ją do popierania zbrojnej działalności. Potwierdze-
niem tego miał być fakt, iż na każde trzy ofi ary zabite przez dasznaków dwie były 
pochodzenia ormiańskiego67. 

Zwycięstwa dasznackich bojówek doprowadziły do konsolidacji muzułmańskiej 
społeczności. W październiku 1906 roku założona została w Gandży tajna organi-
zacja pod nazwą Difai (Obrona). W pierwszym politycznym wystąpieniu, w paź-
dzierniku 1906 roku A. Agajew groził akcjami terrorystycznymi przeciwko 
urzędnikom carskim, którzy zostaną uznani przez Komitet Difai za szkodliwych 

wyborach do rozpędzonej później przez bolszewików Konstytuanty w listopadzie 1917 r. eserowcy 
uzyskali około 17,1 mln głosów (41 proc.), podczas gdy partia bolszewików – tylko 9,8 mln. Przewrót 
bolszewicki (rewolucja październikowa) został przeprowadzony z poparciem lewicowych eserowców 
i weszli oni do rządu Lenina, natomiast «prawicowi» organizowali opór wobec bolszewików i poparli 
w wojnie domowej „białych”. Wśród eserowców było wielu przywódców powstań chłopskich (m.in. 
Aleksander Antonow – przywódcy tzw. antonowszczyzny), a także m.in. Fanny Kaplan, która doko-
nała nieudanego zamachu na Lenina. Wygrana bolszewików skazała przywódców eserowców na 
emigrację, albo prześladowania w ZSRR. Dotyczyło to również lewicowych eserowców, którzy nie 
poparli pokoju brzeskiego i w lipcu 1918 roku wystąpili przeciwko bolszewikom. W 1922 roku 
przywódcy eserowców aresztowani przez CzK i OGPU zostali w procesie pokazowym skazani na 
długoletnie więzienie, a w niektórych przypadkach na śmierć. Z uwagi na protesty działaczy socja-
listycznych II Międzynarodówki wyroków śmierci nie wykonano. Żaden z sądzonych nie opuścił już 
jednak sowieckich więzień. Sawinkow zwabiony do ZSRR i schwytany przez OGPU został zamor-
dowany w 1925 roku (upozorowano samobójstwo). Ci, którzy przeżyli wielki terror lat 30., zostali 
zamordowani przez NKWD w egzekucjach na początku wojny niemiecko-sowieckiej – jesienią 1941 
roku (m.in. Maria Spiridonowa).

66 Государственный Aрхив Политических Партий и Общественных Движений Азербайд-
жанской Республики (ГАППОД АР), fond 276, op. 8, d. 332, k. 1. Na utrzymanie partyjnego aparatu, 
armii, magazynów broni, organów prasowych przeznaczano ogromne środki fi nansowe, których 
źródłem były składki nie tylko od członków partii, ale i ormiańskiej ludności.

67 А. Мансуров, Белые пятна истории и перестройка, Baku 1990, s. 13–15.
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dla azerbejdżańskiej ludności. Oddziały, tzw. komisje partii, powstały niemal we 
wszystkich większych miastach Zakaukazia, funkcjonowały także we Władykau-
kazie68. W tworzeniu powiatowych ośrodków bezpośredni udział wziął A. Agajew, 
który jeździł w tym celu po całym Karabachu i agitował wśród muzułmanów, że: 
„trzeba zewrzeć szyki wokoło partii”69. 

Organizatorzy partii rekrutowali członków także wśród azerbejdżańskich 
uchodźców, którzy znaleźli schronie przed dasznakami w Dagestanie. Komitet 
Centralny partii znajdował się w Baku. W policyjnych kartotekach fi guruje adno-
tacja, że składał się z sześciu członków: A. Agajewa, K. Karabiekowa, M.H. Hadżyn-
skiego, I. Aszurbiekowa, B. Dżewanszyrskiego i N. bej Biełbutowa70. Wkład 
członków KC w działalność Difai, za wyjątkiem A. Agajewa, był dość formalny. 
Główna aktywność partii koncentrowała się poza Baku, objąwszy w krótkim czasie 
zachodnie powiaty Azerbejdżanu: szuszyński, zangiezurski, kariagiński, dżewan-
szyrski i góry Giandżu. W okresie największego ożywienia organizacji, czyli w 1907 
roku, powiatowe komitety liczyły od siedmiu do piętnastu osób, a komórki propa-
gandowe od sześciu do osiemnastu71. 

W miastach pierwszoplanowe grupy aktywistów składały się z około stu sześć-
dziesięciu członków, prócz tego przy każdym komitecie działała tzw. drużyna. 
W Szuszy w jej skład wchodziło czterystu bojowników, w pozostałych komitetach 
ich liczba wahała się od pięćdziesięciu do stu osób. Ogólna liczebność wszystkich 
członków partii wynosiła około tysiąca osób72. 

Jednym z najbardziej aktywnych komitetów był jelisawietpolski. Na przewod-
niczącego wybrano Achunda Mahometa Pisznamazzadiego. W skład komitetu 
weszli także Hamid bej Usubbiekow brat Nasibbieka, Ales Kierbiek Hasmabiedow 
brat Chaliłbieka, Mieszadi Ala Rafi jew, Muchtarbiek i Dżawidbiek Kazijew, Moła 
Ismaiłzadze. W marcu 1907 roku odbył się w Gandży zjazd muzułmanów Zakau-

68 Ibidem, d. 249, k. 1; d. 330, k. 6, 13, 32. Inicjatywa powolania Difai wyszła od grona miejscowych 
działaczy społecznych, wśród których znaleźli się A.M. Topczibaszew, A. Agajew, I. Zijatchanow, 
N. Jusuwbejli (Usubbiekow), H. Agazade, K. Karabiekow i I. Hadżyjew.

69 Ibidem, d. 330, k. 6–13.
70 И.С. Багирова, Политические партии и организации…, op.cit., s. 171–172.
71 Государственный Aрхив Политических Партий и Общественных Движений Азербайд-

жанской Республики (ГАППОД АР), fond 273, op. 8, d. 263, k. 12.
72 И.С. Багирова, Политические партии и организации…, op.cit., s. 227–228. Difai do 1917 

roku stała się jedną z największych i najbardziej wpływowych partii. Jej bazę społeczną stanowili 
głównie przedstawiciele klasy średniej i duchowieństwa, co znalazło odzwierciedlenie w propagowa-
niu prawa Szarłatu.
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kazia, północnego Kaukazu i Krymu. W obradach zjazdu wziął udział Ismaił bej 
Gasprinski 73. Na zjeździe postanowiono:

1)  zorganizować zakaukaski (z udziałem krymskich przedstawicieli) muzuł-
mański sojusz na wzór partii Dasznakcutiun i drogą terroru osiągnąć us -
tępstwa caratu;

2)  na terenie Karbachu ormiańskim chumbom przeciwstawić oddziały Difai74.
Przewodniczącym zakaukaskiego muzułmańskiego sojuszu wybrany został 

Ismaił bej Zijatchanow, członek Dumy Państwowej. Korzystając z fi nansowej 
pomocy bakińskich przemysłowców: Tagijewa i Asadułłajewa działacze Difai 
chcieli odkupić od Ormian posiadłości rodziny książęcej Ucmijewych, które były 
położone niedaleko miasta Agdam. W zamyśle dążyli do zjednoczenia wszystkich 
ziem Górskiego Karabachu od Agdamu do Chodżały „dla zaludnienia muzułma-
nami powiatu szuszyńskiego, Szuszy i w ogóle sprawić by Karabach stał się tylko 
muzułmańską prowincją”75. Z dasznakami zamierzano prowadzić pokojowe roko-
wania, co znalazło odzwierciedlenie w programie Difai. Mimo licznych antyor-
miańskich deklaracji wygłaszanych przez difaistów za głównych winowajców 
konfl iktu ormiańsko-muzułmańskiego uważano władze carskie76. 

Ze wszystkich postulatów przyjętych na marcowym zjeździe tylko jeden został 
zrealizowany, czyli stworzenie karabachskiego oddziału Difai. Jego działalność 
objęła szuszyński, dżewanszyrski, kariagiński i pobliski zangiezurski ujezd. Na 
czele karabachskiego medżlisa stanął lekarz Kierimbiek Miechmandarow, jego 
zastępcą został Dżangir Chan Nuribiekow, sekretarzem dyrektor szuszyńskiego 
Banku Kredytowego Chudusz Kulijew. Dowódcą wojskowej sekcji był Mieszadi 
Szamil Hadżyjew. W dżewnaszyrskim powiecie kierowniczą funkcję wykonywał 
komitet bardinski, który miał swoje oddziały w Jewłachie i Tiertierie. Przewodni-

73 Ismaił bej Gasprinski (1851–1914) Tatarzy nazywali go Gaspirali, był prekursorem panturkizmu 
i panislamizmu w Imperium Rosyjskim. Gasprinski wyróżniał się wśród młodych muzułmańskich 
intelektualistów, był dobrze wykształcony, znał nie tylko tatarską i rosyjską kulturę, lecz również 
francuską i osmańską. W latach 1877–1881 pracował jako doradca w urzędzie miejskim na Krymie 
w mieście Bachczysa raju. W 1881 roku złożył dymisję i zajął się działalnością pisarką i edukacyjną. 
W tym samym roku ukazała się jego najważniejsza praca zatytułowana Rosyjski islam. Napisał ją 
w języku rosyjskim, by dotrzeć do szerszego grona czytelników.

74 Д.Б. Сеидзаде, Из истории азербайджанской…, op.cit., s. 78–81.
75 Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ), fond 102, DPOO 1907, d. 180, 

cz. 5, k. 24; Д.Ю. Арапов, Императорская Россия и мусульманский мир, Мoskwa 2006, 
s. 408–409.

76 Из писем И.И. Воронцова-Дашкова Николаю Романову, [w:] История Азербайджана по 
документам и публикациям, Baku 1980, s. 109–113.
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czącym komitetu został Mieszadi Miechti Kuli Hadży Szarif, który stał także na 
czele jednostki bojowej77. 

W Tiertierie na czele partii stał Mieszadi Ismaiłow i Mieszadi Dadasz Murad-
chanow. Jewłachskim oddziałem kierowali Asłan Karadż i Aszraw Tagijew. Wszyst-
kie powiatowe i wiejskie grupy podlegały centralnym (agdamskiej, bardinskiej 
i dżebrailskiej)78. Podstawowymi celami organizacji miało być „wybawienie swojego 
»azerbejdżańskiego« ludu od ormiańsko-muzułmańskiej wojny, zacofania muzuł-
manów, przywrócenie normalnego trybu życia, osiągnięcie współpracy pomiędzy 
wszystkimi ludami zamieszkującymi Kaukaz i ustanowienie między nimi praw-
dziwego braterstwa”79. Program został opublikowany w wydawanej przez A. Aga-
jewa gazecie „Irszad”. Członkowie Difai opracowali także kodeks cywilny i karny, 
gdzie za wykroczenia i przestępstwa przewidywano odpowiednio różne rodzaje 
kar od mandatów, ostracyzmu, wydalenia z powiatu, aż po śmierć80. 

W jednym z raportów jelisawietpolski gubernator z niepokojem komunikował, 
że „należy sądzić iż w niedalekiej przyszłości partia »Difai« zajmie się rolną pro-
pagandą i urzeczywistni postulaty nieodpłatnego przekazywania chłopom ziemi, 
a następnie zajmie się autonomią muzułmańskich obwodów Kaukazu i Zakaukazia. 
Partia ta w swoim politycznym zabarwieniu nosi demokratyczny odcień i praw-
dopodobnie z biegiem czasu zacznie wręcz głosić socjaldemokratyczne i socjalfe-
deralistyczne postulaty”81. 

Jednym z punktów programu było propagowanie idei „ogólnej gleby”, czyli 
konsolidacji narodu, której podstawę stanowiło żądanie by muzułmanie kupowali 
towary tylko od pobratymców. Niewykonywanie tego obowiązku było zagrożone 
karą jak za zdradę narodu82. W dziedzinie oświaty dążono do otwarcia szkół dla 
dzieci płci obojga. Wielu członków Difai działało także w towarzystwach dobro-
czynnych. Difai nie dążyła do obalenia istniejącego porządku czy separatyzmu. 
Podstawowym celem stało się narodowe zjednoczenie i zniesienie pańszczyzny83. 

77 В.А. Лернер, К вопросу о деятельности в Азербайджане буржуазно-националистической 
организации „Дифаи”, „Доклады АН Аз. ССР” 1979, t. 35, nr 1, s. 92–95.

78 Документы по русской политике в Закавказье, t. 1, Baku 1920, s. 22–23.
79 И.С. Багирова, Политические партии и организации…, op.cit., s. 175.
80 Х. Мамедова, Ходжалы: шехиды и шахиды, Baku 2005, s. 22.
81 Государственный Aрхив Политических Партий и Общественных Движений Азербайд-

жанской Республики (ГАППОД АР), fond 276, op. 8, d. 110, k. 3.
82 A.L. Altstadt, Th e Azerbaijani Turks…, op.cit., s. 69–78.
83 A.A. Хуршудян, K.C. Худавердян, Армянские политические партии. Некоторые вопросы 

истории и идеологии, [w:] Непролетарские партии и организации национальных районов 
России, Moskwa 1980, s. 49–100.
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W raporcie z sierpnia 1907 roku sporządzonym przez carskich urzędników 
znalazła się informacja, że: „muzułmanie dzięki działalności »Difai« nawet w głu-
chych wsiach zaznajomieni są z zasadami władzy przedstawicielskiej i monarchii 
absolutnej, interesują się sprawami w Persji wierząc, że perski parlament wyjdzie 
zwycięsko z walki z chanami. Już teraz prosty lud nie robi różnic między sunnitami 
a szyitami, prosty lud zaczął wierzyć w szkolnictwo. Za rok lub dwa miejscowi 
Tatarzy pójdą naprzód a ich zaangażowanie w sprawy społeczne wzrośnie. Sytuacja 
ta odnosi się zwłaszcza do powiatu karabachskiego. Nawet jelisawietpolski guber-
nator uznał, że: partia znajduje się w rękach mądrych, ostrożnych, konsekwentnych, 
uczciwych i szczerych ludzi. Partia w krótkim czasie zdobędzie duży autorytet 
i rozgłos, gdyż ludność jej ufa”84. 

Jednak z czasem działalność Difai na wsiach wywołała zaniepokojenie tereno-
wych władz i w konsekwencji powołanie komisji mającej na celu zabezpieczenie 
carskich przepisów. Przedmiotem działania komisji były:

1)  ustanowienie jednej miary – czanacha, w której poborcy ściągaliby należno-
ści publiczne;

2)  ujednolicenie formy w jakiej powinny być uiszczane podatki: w snopach czy 
ziarnach;

3)  ustalenie sposobów dostarczania zbiorów właścicielowi ziemskiemu;
4)  zniesienie albo zmodyfi kowanie feudalnego systemu nadzoru85.
Terrorystyczna działalność Difai objęła głównie lata 1906–1908. Skierowana była 

przede wszystkim wobec carskich urzędników, policjantów i wojskowych. Wszyst-
kich tych, którzy byli podejrzani o współpracę z Ormianami. Najgłośniejszymi 
aktami terroru były: zamach na generała Gołoszczapowa dnia 8 listopada 1906 
roku, zabójstwo szefa jego kancelarii Kleszczynskiego, oraz zabicie dwóch wojsko-
wych: podpułkownika Engiela – naczelnika nachiczewańskiego powiatu i żandarma 
Żukowa, który w Jewłachie przepuszczał pociągi z bronią dla dasznkaów. Zamach 
na Gołoszczapowa przygotowywany był przez kilka miesięcy przez członków 
szuszyńskiej bojówki: M.S. Hadżyjewa i M. Sielima86. 

Do 1908 roku działalność organizacji Difai zdobyła taki rozgłos, że zaczęła 
zagrażać autorytetowi caratu na Zakaukaziu. Władze rozpoczęły zakrojone na 

84 Государственный Aрхив Политических Партий и Общественных Движений Азербайд-
жанской Республики (ГАППОД АР), fond 276, op. 8, d. 261, k. 15–16.

85 A. Ахмедов, Азербайджанские тюрки в революции 1905 года, Baku 2002, s. 38–49.
86 Государственный Aрхив Политических Партий и Общественных Движений Азербайд-

жанской Республики (ГАППОД АР), fond 276, op. 8, d. 235, k. 36, (cyt. za: А.Ф. Мясникян, 
Избранные произведения, Erywań 1965, s. 630–634).
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szeroką skalę represje przeciwko członkom organizacji. Dekretem z dnia 4 marca 
1908 r., Namiestnik Kaukazu Woroncow-Daszkow zalecił likwidację partii87. 
Początkowo planowano likwidację Komitetu Centralnego w Baku. Represjom 
poddany został przede wszystkim przewodniczący A. Agajew, zamknięto wyda-
waną przez niego gazetę i nasilono inwigilację. A. Agajew wyemigrował do Turcji 
a działalność partii wyraźnie osłabła. Władze przeprowadziły serię aresztowań 
wśród członków karabachskiego komitetu88. 

W dniach 22–23 marca 1908 roku do szuszyńskiego więzienia trafi li: G. Mun-
szyjew, A. Azimow, M. Hadżyjew, Z. Achwierdow, Ch. Kulijew, M.D. Muchtarow. 
Zostali oni zesłani do astrachańskiej guberni, a Muchtarowa jako poddanego 
Padyszacha deportowano do Persji. Ostatecznie część skazanych na zesłanie do 
Astrachania po wpłacie zastawu w wysokości 3000 rubli tymczasowemu generałowi 
– gubernatorowi Jelisawietpola – Fleiszerowi uzyskała zgodę pozostania na tery-
torium Azerbejdżanu. Jednak jelisawietpolski komitet partii uległ rozwiązaniu89. 

W nocy z 23 na 24 czerwca 1908 r. w Giandży przeprowadzono rewizję w domach 
M. Achundowa, R. Usubbiekowa i M. Ismaiłzadze. Wszystkich zamknięto w wię-
zieniu, z którego 4 sierpnia zwolniono M. Ismaiłzadze. Pozostałych zesłano na pięć 
lat, odpowiednio do Samarkandy i Bachczysaraju. Obydwaj wrócili do Azerbej-
dżanu po amnestii z 1913 roku. Działalność partii pozbawionej liderów prowadzona 
była do 1912 roku, w którym to nastąpiła reaktywacja organizacji90. 

W tureckich archiwach znajdują się dokumenty potwierdzające istnienie orga-
nizacji Difai w czasie I wojny światowej. Przejawem jej działalności miała być akcja 
bratanka Fathali Chana Chojskiego, Asłana, który w czasie działań wojennych na 
froncie kaukaskim przedarł się przez granicę i w lutym 1915 r. przybył do sztabu 
Enwera Paszy w Erzerumie. Jego misja miała na celu odebranie od tureckich 
i niemieckich przedstawicieli gwarancji potwierdzających utworzenie po wojnie, 
przy współudziale difaistów, niezależnej azerbejdżańskiej republiki, w skład której 
miały wejść gubernie: bakińska, jelisawietpolska i erewańska, jak również Dagestan 
i okręg Tiertieriek. Rozmowy toczyły się po klęsce wojsk tureckich pod Sarikamisz 
od 29 grudnia 1914 roku do 3 stycznia 1915 r.). W konsekwencji tego zwycięstwa 
inicjatywę przejęli Rosjanie dowodzeni przez generała Mikołaja Judenicza. Ch. 

87 Ibidem, k. 37.
88 Документы по русской политике…, op.cit., s. 14–15.
89 Ibidem, s. 45.
90 Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики (ГИА АР), fond 

62, op. 1, d. 59, k. 163; Рабочее движение в Азербайджане в годы Документы и материалы, Baku 
1967, cz. 1, s. 34–36.
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Chojski zobowiązał się, że stutysięczna rzesza muzułmanów z Zakaukazia i Dage-
stanu pomoże oddziałom tureckim wzniecić powstanie jak tylko Turcy przejdą 
granicę perskiego Azerbejdżanu91.

Wielu z członków partii Difai weszło w skład powstałego w 1911 roku ugrupo-
wania Musawat (Równość) – partii, która odegrała w historii Azerbejdżanu naj-
większą rolę. Partię założyli trzej byli członkowie Himmat: Abbas Kiazimzade, Tagi 
Hagi-oglu i M.E. Rasulzade92. Pierwszy program Musawat został potajemnie 
wydany w formie broszury w 1912 roku. Sporna pozostaje kwestia kto był jego 
autorem, gdyż w tym czasie M.E. Rasulzade przebywał na emigracji. Jednak 
z doniesień policyjnych wynika, że w 1911 roku M.E. Rasulzade „na wniosek 
rosyjskiego ambasadora został wydalony z Persji i przybył do Baku, przywożąc ze 
sobą ważne polecenia od młodotureckiego gabinetu, a następnie udał się do 
Konstantynopola”93. Początkowo ideologią Musawatu był panislamizm, następnie 
partia ewoluowała w kierunku panturkizmu aby wreszcie stać się główną siłą 
azerbejdżańskiego nacjonalizmu. W preambule programu znalazła się treść, że: 
„niegdyś szlachetny lud wyznawców islamu stanowił potężną siłę, zajmując tereny 
od Pekinu po skraj Europy i pałac Alhambry. […] Partia Musawat została powołana 
by zjednoczyć wszystkie »wolne« siły muzułmańskiego świata i obronić ich naro-
dowe prawa”94.

W latach 1912–1915 działalność partii była na tyle zakonspirowana, że w poli-
cyjnych raportach fi gurowała pod różnymi nazwami: Muzułmańska Partia, 
Muzułmański Komitet Rewolucyjny, Muzułmanie Zakaukazia95. Wśród inwigilo-
wanych osób, które uznano za członków którejś z wymienionych organizacji 
pojawiały się zawsze te same nazwiska: właściciel drukarni K.E. Usnizade, A.M. 
Badałow, G.B. Minasazow, I.S. Gasanzade, M.A. Abbas-zade, S. Alijew, M. Mirzo-
jew, M. Rafi zade, M.M. Sieidow i Ch. Ali-Azgar96.

Działalność Musawatu od marca do czerwca 1917 r. sprowadziła się do pracy 
w Tymczasowym Komitecie Bakinskich Muzułmańskich Społecznych Organizacji. 
W tym czasie jego członkowie koncentrowali się głównie na przygotowaniu 

91 З. Буниятов, Почему Сумгаит?, [w:] История Азербайджана…, op.cit., s. 359–360; 
Известия АН Аз. ССР. Серия истории, философии и права, Baku, nr 3/1988, s. 29–48.

92 Азербайджанская Советская Энциклопедия, тom VII, Baku 1983, s. 132.
93 М.Д. Гусейнов, Тюркская демократическая партия…, op.cit., s. 78.
94 Ibidem, s. 72.
95 М.Д. Гусейнов, Tюркская демократическая партия „Мусават” в прошлом и настоящем, 

Baku 1927, s. 69–72.
96 Ibidem, s. 81.
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I Wszechrosyjskiego Zjazdu Muzułmanów. Zjazd odbył się w dniach 1–17 maja 
1917 roku w Moskwie. Powołano Centralną Radę Narodową (Milli Shura), która 
miała realizować kulturowe, narodowe, religijne i polityczne zadania w stosunku 
do narodów turko-tatarskich byłego imperium carskiego. Z inicjatywy E.M Rasul-
zade przyjęto rezolucję, gdzie uznano, że: „najlepszą formą ustroju państwowego 
w Rosji, który najlepiej zabezpieczy interesy muzułmanów, jest republika demo-
kratyczna utworzona na zasadzie narodowo-terytorialnej federacji”97. Do paździer-
nika 1917 roku działacze Musawat nie wysuwali żadnych żądań terytorialnej 
autonomii dla ziem Azerbejdżanu98. 

Wybuch I wojny światowej był momentem przełomowym dla ormiańskich 
i muzułmańskich partii. Odsłonił labilność caratu i przyspieszył procesy, które 
doprowadziły do przejęcia rządów przez bolszewików. W 1915 roku walki na 
froncie kaukaskim znacznie osłabły. W tym czasie władze tureckie ponowiły 
masowe represje wobec Ormian99. Rozwój sytuacji na frontach oraz wewnętrzne 
kryzysy w Rosji i Turcji stworzyły warunki, w których z nową siłą ujawniły się 
federalistyczne tendencje. W okresie rewolucyjnych przemian przed największymi 
partiami pojawiły się nowe wyzwania, u podłoża których leżały dążenia poszcze-
gólnych narodów do samostanowienia. Mienszewicy, musawatyści i dasznacy 
opracowali wspólny program ustanowienia republiki100. 

Dnia 22 kwietnia 1918 roku Sejm Zakaukaski ogłosił niepodległość Zakaukaskiej 
Federacyjnej Republiki Demokratycznej. W jej skład weszły trzy terytoria: Azer-
bejdżan, Armenia i Gruzja. Federacja targana politycznymi sporami od początku 
skazana była na niepowodzenie. Partyjni działacze stawiali narodowe interesy 
ponad ogólnozakaukaskie. Antagonizmy były zbyt duże aby można było utrzymać 
taką formę państwowości, a tym samym międzypartyjnej współpracy. Gruzini 

97 Программные документы мусульманских политических партии, Oksford 1985, s. 32–45. 
98 M.G. Smith, Anatomy of a Rumour: Murder Scandal, the Musavat Party and Narratives of the 

Russian Revolution in Baku, 1917–1920, „Journal of Contemporary History” 2001, nr 36 (2), 
s. 216–218. W czerwcu 1917 roku doszło do zjednoczenia partii Musawat z Turecką Partią Federa-
listów. Na I Kongresie Demokratycznej Partii Federalistów – Musawat, który odbył się w Baku 
w dniach 26–31 października E.M. Rasulzade został wybrany na przewodniczącego Komitetu 
Centralnego.

99 История народов Северного Кавказа. XVIII век – 1917 г., Moskwa 1988, s. 538–540. Szacuje 
się, że w wyniku czystek etnicznych liczba Ormian na terytorium Turcji spadła z 2,1 mln w 1912 r. 
do 150 tysięcy w 1922 r.

100 A. Furier, Drogra Gruzji do niepodległości, Poznań 2000, s. 92–93. Idea regionalnej federacji 
pojawiała się po raz pierwszy w programie gruzińskich socjalistów-federalistów mienszewików 
w 1907 r.
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i Ormianie nastawieni byli antyturecko, natomiast Azerbejdżanie liczyli na pomoc 
Turcji w osiągnięciu autonomii. Gruzinów i Ormian dzielił dodatkowo spór 
dotyczący przebiegu wspólnej granicy. Sprzeczności te doprowadziły do secesji 
i dnia 26 maja Rada Narodowa proklamowała niepodległość Gruzji, co de facto 
oznaczało likwidację republiki101. 

SUMMARY

THE PRIMARY IMPETUS for what was to become the Armenian-Muslim confl ict lay in 
Russian imperial expansion. At the time of Ivan the Terrible, circa the sixteenth century, 
Russians began a policy of expelling Muslims from lands they had conquered. Over the 
next three hundred years, Muslims, many of them Turks, were killed or driven out of what 
today is Ukraine, Crimea and the Caucasus. In the Caucasus region, 1.2 million Circassians 
and Abazians were either expelled or killed by Russians. Members of the Armenian minor-
ity in the Caucasus began to rebel against Muslim rule and to ally themselves with Russian 
invaders in the 1790s: Armenian armed units joined the Russians. In these wars, Muslims 
were massacred and forced into exile. Armenians in turn migrated into areas previously 
held by Muslims, such as Karabakh. Th is was the beginning of the division of the peoples 
of the southern Caucasus and eastern Anatolia into two confl icting sides – the Russian 
Empire and Armenians on one side, the Muslim Ottoman Empire on the other. Most 
Armenians and Muslims undoubtedly wanted nothing to do with this confl ict, but the 
events were to force them to take sides. In response to the superior organization of the 
Dashnaktsutiun, various Muslim groups that had been fi ghting in a hit or miss fashion 
began to coordinate their actions. Th e Difai organizations was founded in Ganja, in 1906 
on the initiative of some local notables, who thereby started their careers in politics.

101 Н. Насибзаде, Внешняя политика Азербайджана (1918–1920), Baku 1996, s. 13–22; 
J. Kawtaradze, Gruzja w zarysie historycznym, Warszawa 1929, s. 141–143. Dnia 28 maja 1918 roku 
Armenia i Azerbejdżan powołały oddzielne rządy i ogłosiły odpowiednio powstanie Demokratycznej 
Republiki Azerbejdżanu i Demokratycznej Republiki Armenii.
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UKRAIŃSKIE KONTEKSTY I OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 

KILKA DNI PO ogólno ukraińskim referendum i pierwszych wyborach prezydenc-
kich z 1 grudnia 1991 roku Rada Najwyższa, parlament dwunastej kadencji, 
Ukraińskiej Radzieckiej Socjalistycznej Republiki – URSR (Ukrayins’ka Radyans’ka 
Sotsialistychna Respublika – URSR) był świadkiem i uczestnikiem niezwykłego 
i uroczystego wydarzenia. Odbywało się ono (5 grudnia) w atmosferze zwiększonej 
aktywności politycznej ludności oraz podwyższonych emocji narodowych. Ich 
temperatura wyznaczana była zarówno przyjętym zaledwie przed trzema miesią-
cami, niemalże jednogłośnie, przez Radę Najwyższą Aktem Niepodległości, jak 
i znanymi już wstępnymi wynikami grudniowego referendum. Pierwszy zastępca 
przewodniczącego Rady Iwan Pliuszcz oznajmiał nie bez wzruszenia – „na mapie 
świata pojawiło się nowe państwo europejskie, nazwa jego brzmi – Ukraina”1. 

Owa Ukraina, zaistnienie której obwieszczał przyszły przewodniczący jej par-
lamentu, nie wpisywała się w pustą przestrzeń – swego rodzaju polityczną próżnię, 
wolną od konfl iktów i napięć. Usytuowana na zachodnich obrzeżach wstrząsanego 
kryzysami z początkiem lat 90. XX stulecia wielonarodowego państwa radzieckiego 
pozostawała jego integralną częścią przez bez mała ¾ wieku. Była z nim dość 
powszechnie utożsamiana i jako taka nie istniała samodzielnie w przestrzeni 
międzynarodowej, choć była jednym z państw – założycieli ONZ. Ta „Ukraina jako 
osobne państwo w świadomości Europejczyków nie istniała”, pisał Anatolij Zlenko, 
jej pierwszy minister spraw zagranicznych. W ich percepcjach tworzyła ona długo 

1 Por. Chr. Lalpychak, Independence, „Th e UW”, 8.12.1991, nr. 49, „Th e UW” 29.12.1991 oraz 
Ukraine’s chief to scrap Nuclear arms, „New York Times”, 6.12.1991 (dalej cyt. jako „NYT”).

UKRAINA: U ŹRÓDEŁ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW 
POLITYKI ZAGRANICZNEJ
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jeszcze po rozwiązaniu ZSRR specyfi czną przestrzeń już nie radziecką, lecz różną 
od krajów, takich jak m.in. Polska, Węgry i Czechy2. Do Aktu Niepodległości 
Ukraina istniała jako organizm państwowy, zintegrowany w większej strukturze 
organizacyjnej, z wyznaczonymi granicami, atrybutami władzy państwowej oraz 
podskórnie żywym poczuciem odrębności narodowej i religijnej, a także trwałą 
świadomością swych historycznych korzeni. Z najbliższymi sąsiadami zarówno 
z tymi na Wschodzie, jak i na Zachodzie, jak np. z Polską, która wraz z objęciem 
rządów przez solidarnościową ekipę dokonywała reorientacji swej polityki zagra-
nicznej3, spajały ją historycznie kształtowane wielostronne więzi – zarówno te 
pozytywne, jak i negatywne. 

Geografi czne położenie Ukrainy sprawiało, iż jako kraj czarnomorski potencjal-
nie otwiera się ona w kierunku południowo-zachodnim ku Bałkanom, jak i ku 
wschodowi, w kierunku całego Zakaukazia, spoglądając zarazem poprzez Morze 
Czarne ku Turcji. Jej płuca oddychają zarówno kulturą Wschodu, jak i Zachodu, 
podobnie jak i jej religie wyrastające z jednego monoteistycznego pnia. Jest ona 
również państwem tranzytowym w tym sensie, iż przez jej terytorium prowadzi 
sieć rurociągów zasilających Europę w gaz i ropę, płynącą z Rosji oraz rejonów 
Morza Kaspijskiego. Bogactwa naturalne Ukrainy oraz potencjał nowoczesnych 
technologii w niektórych dziedzinach, skoncentrowany w południowo-wschodnich 
regionach kraju, stwarzały dla niej realne szanse uczestniczenia w międzynarodo-
wej kooperacji. 

 Przestrzenne usytuowanie dzisiejszej Ukrainy, a więc nie tyle samo osadzenie 
jej w określonym środowisku geografi cznym, lecz przede wszystkim jej usytuowa-
nie w wymiarze społecznym i politycznym ze swą tożsamością, historią, kulturą 
i religią, językami oraz dominującymi praktykami politycznymi, tudzież bezpo-
średnimi doświadczeniami aktorów uczestniczących w radzieckiej rzeczywistości, 
tworzyły jeden z głównych elementów ukraińskich kontekstów. Nie mniej istotnym 
elementem obok ukraińskich kontekstów był cały ciąg wydarzeń, tworzących wokół 
nich swego rodzaju otoczkę, czyli jej bliższe otoczenie zewnętrzne. Funkcjonowało 
ono niejako w dwu wymiarach – jako otoczenie Ukrainy oraz swego rodzaju 
imperium. Charakteryzowało się ono postępującą, przestrzennie zróżnicowaną, 

2 А. Максимович Зленкo, Дипломатія і політика, Харків 2003, s. 63.
3 Por.: wyw, ministra spraw zagr. K. Skubiszewskiego, Do niepodległości krok po kroku, http://

wyborcza.pl/1,75402,7025655,Skubiszewski__Do_niepodleglosci_krok_po_kroku.html?as=  
1&ias=6&startsz=x.
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dogłębną perforacją – mówiąc bardziej neutralnie „pluralizacją”4 całej radzieckiej 
przestrzeni politycznej. Zamykała ona Ukrainę w ramach wielonarodowego pań-
stwa – imperium, tworzącego jeden z głównych elementów bipolarnego, konfron-
tacyjnego, z wolna ewoluującego układu sił. „byliśmy zaledwie cząstką wielkiego 
mocarstwa”, ocenia L. Krawczuk ze swojej prezydenckiej perspektywy, „o wspólnym 
terytorium […] łączyła nas świadomość, mentalność, cała rzeczywistość miała 
swoje korzenie w radzieckiej przeszłości”5. Z drugiej strony Ukraina, próbującą 
poluzować żelazny uścisk moskiewskiego centrum skonfrontowana została z wart-
kimi nurtami polityczno-cywilizacyjnymi i gospodarczymi. Napływały one 
z przestrzeni euroatlantyckiej. A więc patrząc od wewnątrz ukraińskiego kontekstu, 
czyli z perspektywy Kijowa – z dalszego otoczenia zewnętrznego, z typowymi dla 
niego regułami organizacji państwa i jego życia politycznego, dynamiczną, eks-
pandującą gospodarką. Zakorzenione one były kulturowo w różnych wariantach 
tradycji liberalno-demokratycznej, niekiedy z silnym przechyłem ku ideologii 

4 Por.: A. Riabow, Rosja i Ukraina – dwa alternatywne modele transformacji postkomunistycznej, 
Zapis konferencji z 3 kwietnia 2006 roku, Ukraina:jak.życ z Rosją…, Fundacja St. Batorego czerwiec 
2006, http://www.batory.org.pl/doc/ukraina-rosja.pdf 

5 Rozmowa L. Krawczuk, Niepodległość na zawsze i na poważnie, „Rzeczpospolita”, 6–7.01.2001, 
niemalże identycznie z mocniejszymi akcentami na wykładzie w Columbia University 17 stycznia 
1995 roku. Por. Wynnyckyj, Kravchuk… „Th e UW”, 5.02.1995, No. 6. 
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neoliberalnej, przede wszystkim jednak w globalistycznym6 sposobie ujmowania 
przestrzeni jako przestrzeni zadaniowej. Była ona przestrzenią co prawda zróżni-
cowaną, lecz dającą się plastycznie i w zasadzie dowolnie formować w kilku 
wymiarach, powiązanych wspólnymi regulacjami, dotyczącymi m.in. swobody 
przepływu ludzi, idei i kapitału.

Wydarzenia te konfrontowały Ukrainę, próbującą poluzować żelazny uścisk 
moskiewskiego centrum poprzez nawiązanie i odbudowanie tradycji państwa 
narodowego, z silnie zarysowaną tożsamością oraz świadomością suwerenności 
i niepodległości – ideami, jeśli niekwestionowanymi, to przynajmniej poddawa-
nymi ostrej krytyce – z dwoma rodzajami przeplatających się wzajemnie procesów. 
Były nimi procesy zróżnicowania i integracji. Pierwszy z nich dotyczył rozpadu 
i reorientacji moskiewskiego, imperialnego centrum wokół dwu niekonwencjo-
nalnych postaci ówczesnej radzieckiej sceny politycznej – Michaiła Gorbaczowa, 
symbolizowanego przez moskiewski Kreml oraz Borysa Jelcyna, utożsamianego 
z moskiewskim „białym domem”. Centra te tworzyły odrębne i właściwe im pola 
grawitacji z koncepcjami wyjścia z zapaści politycznej, gospodarczej i moralnej. 
W koncepcjach tych, które w różny sposób zakreślały warunki brzegowe dla 
samostanowienia Ukrainy i jej orientacji w polityce zagranicznej zajmowała ona 
z perspektywy rosyjskiej pozycję kluczową. Jej najbliższe, rosyjskie otoczenie 
zewnętrzne nie było ani nieznane, ani obce w sensie istnienia całej sieci powiązań, 
relacji oraz komunikacji między nim a ukraińskim kontekstem. Mimo to stawało 
się otoczeniem innym, zróżnicowanym i rządzącym się już coraz bardziej odmien-
nymi regułami gry, wynikającymi chociażby jedynie z uformowania się dwu 
odrębnych i suwerennych centrów władzy. Formowaniu się tych centrów towarzy-
szyły zmiany kontekstualne na Ukrainie, polegające na demontażu tradycyjnych 
sił partyjnych, ich dyferencjacji i zorientowaniu się na jeden z ośrodków moskiew-
skich, jak również na umocnieniu się pozasystemowych sił demokratycznych (Blok 
Demokratyczny). Z perspektywy Ukrainy bliższe otoczenie nie było ono otocze-
niem wrogim, lecz niekoniecznie przyjaznym, bardziej narzucającym niż koncy-
liacyjnym lub chętnie uciekającym się do kombinacji nacisków i brutalnego 
przymusu. Ze względu na lata wspólnej przeszłości otoczenie to było bliskie kul-
turowo i mentalnie, lecz w świadomości Ukraińców ich Ukraina oddzielała się od 
niego zdecydowaną linią odmienności, zarysowującą się w wielu wymiarach. 
W sferze symboliki politycznej odmienność ta manifestowała się wprowadzeniem 

6 Por. Th .L. Friedman, Th e Lexus and the olive tree:understanding globalization, New York 1999.
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do obu aktów Rady Najwyższej, których nagłówki nosiły jeszcze dotychczasową 
nazwę Верховна Рада Української РСР, nowego określenia – Українa. Nie chciała 
ona być ani Radyans’ka, ani Sotsialistychna, przynajmniej w jej radzieckim wyda-
niu. Z drugiej strony ciąg wydarzeń różnicujących wzdłuż linii podziału i scalania 
szeroko otwierał Ukrainę na impulsy zewnętrzne, płynące spoza jej najbliższego 
otoczenia – z przestrzeni euroatlantyckiej (z Europy, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady), a więc z dalszego otoczenia zewnętrznego. Jego część europejska histo-
rycznie i emocjonalnie odgrywała tu rolę szczególną. „Europa oddziaływała na nas 
wszystkich”, wspomina pierwszy minister spraw zagranicznych „nowej Ukrainy”7 
Anatoli Zlenko, „którzy uczestniczyli w pierwszych krokach [nowej] Ukrainy, jak 
wielki magnes, jak historyczny dom do jakiego miał powrócić nasz naród”8.

Otoczenie zewnętrzne konfrontowało ją z nowymi, będącymi poza jej zasięgiem 
doświadczeniami i wymaganiami, ale także z szansami kształtowania własnego 
miejsca i pozycji we wspólnocie międzynarodowej przy założeniu, iż pozycja ta 
będzie koherentna z wartościami oraz instytucjami przez tę wspólnotę akceptowa-
nymi. Jednakże będąc państwem od lat nieznanym w społeczności międzynaro-
dowej, wkraczała ona nie bez ryzyka w dalsze otoczenie zewnętrzne, które było dla 
niej praktycznie rzecz biorąc dalekie, nieznane i jeśli nie zdecydowanie zdystan-
sowane, to z pewnością pragmatycznie wyczekujące.

Strategia pragmatycznego wyczekiwania miała charakter złożony. Po części 
uwarunkowana była rozwojem bieżących wydarzeń – brakiem jasności, co do 
ostatecznych wyników rywalizacji między obu moskiewskimi centrami – prezy-
dentem Rosji i ZSRR . „Nie chcemy wskazywać ani na zwycięzców, ani przegranych 
w politycznych zmaganiach między republikami oraz centrum […]”9, podkreślał 
prezydent G. Bush podczas sierpniowego (1.08.1991) pobytu w Kijowie. Zarazem 
kierował ostrzeżenia podczas swego wystąpienia w Radzie Najwyższej do tych, 
którzy „chcieliby zmienić obcą tyranię w rodzimy despotyzm” oraz przeciw „samo-
bójczemu nacjonalizmowi, opartemu na etnicznej nienawiści”10. Manifestacje 
kijowian przed Radą Najwyższą oraz powiewające fl agi narodowe Ukrainy były 
zapewne jednym z kolejnych sygnałów, iż sytuacja na Ukrainie była bardziej zło-
żona niż prezentował ją M. Gorbaczow podczas swej ostatniej rozmowy z amery-

 7 Por. J. Hrycak, Nowa Ukraina. Nowe Interpretacje, Wrocław 2009.
 8 А. Максимович Зленкo, Дипломатія і політика, Харків 2003, s. 64.
 9 M.S Serril, Big term diplomacy, „Time”, 12.08.1991.
10 Por. interpretacja B. Scowcroft a wizyty w Kijowie, G. Bush, B. Scowcroft , Świat przekształcony, 

Warszawa 2000, s. 528, 529.
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kańskim prezydentem na Kremlu pod koniec lipca 1991 roku11. Strategia była także 
rezultatem dążenia do realizacji długofalowych opcji i kalkulacji związanych 
z podpisanym dopiero co na Kremlu układem Start I, z chwiejącą się pozycją 
M. Gorbaczowa12 oraz samą przyszłością ZSRR, jak również całego euroazjatyc-
kiego regionu z jego zasobami energetycznymi. Kwestie te pozostawały w centrum 
uwagi amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa (NSC) i najbliższych 
doradców prezydenta G. Busha – szczególnie po sierpniowym coup d’etat. Podob-
nie jak prezydent, doradcy jego uważali, iż w interesie Ameryki leży pokojowy 
proces rozpadu ZSRR, uniknięcie repliki Jugosławii (J. Baker) oraz rozproszenie 
dotychczasowej siły Związku (G. Bush)13. 

Wrześniowa (25 września 1991 roku) wizyta przewodniczącego Rady Najwyższej 
L. Krawczuka w Waszyngtonie unaoczniała krytyczne i zdystansowane stanowisko 
republik, a w tym szczególnie Ukrainy do utrzymania ZSRR jako całości i nie 
pozostawała bez praktycznych skutków. Na kilka dni przed ukraińskim grudnio-
wym referendum prezydent G. Bush na spotkaniu z przywódcami wspólnoty 
ukraińskiej w Ameryce (27.XI) oświadczył, iż „w stosunkowo krótkim czasie” Stany 
Zjednoczone uznają Ukrainę”. Działania wspierające na rzecz Ukrainy, w tym także 
fi nansowe, podjęło Ukraińskie Narodowe Stowarzyszenie (Ukrainian National 
Association) oraz inne organizacje w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie14.

 Europa – zaabsorbowana własnymi problemami wewnętrznymi (jednoczące 
się Niemcy) i zewnętrznymi („upadek komunizmu w Europie Wschodniej” i roz-
pad ZSRR) – reagowała przyspieszonym tempem integracji i chęcią „wzmocnienia 
własnej pozycji międzynarodowej”15. Formalnym wyrazem tego była zarówno 
Karta Paryska nowej Europy, jak i przywoływany Traktat z Maastricht. Wielka 
Brytania Margaret Th atcher i Niemcy Helmuta Kohla przyjęły pozycje aktywnego 
wyczekiwania obliczone na wzmocnienie M. Gorbaczowa przed mającym się odbyć 
(17.VII) spotkaniem grupy G-7 w Londynie. Kijów, oczekując brytyjskiej pani 
premier z nadzieją umocnienia własnych dążeń ku suwerenności, z trudem ukry-

11 G. Bush, B. Scowcroft , op.cit. 
12 20 czerwca 1991 roku B. Scowcroft  otrzymał depeszę od ambasadora amerykańskiego w Mo-

skwie informującą o przygotowywanym zamachu na Gorbaczowa. Por. G. Bush, B. Scowcroft , 
Świat…, op.cit., s. 517. 

13 G. Bush, B. Scowcroft , op.cit., s. 553–556, stanowisko B. Scowcroft a, s. 555.
14 !991: a look back, Washington focuses onUkraine oraz UNA looking toward Ukraine, „Th e UW” 

29 grudnia 1991, nr 52. 
15 Treaty of Maastrichy, parafowany 7 lutego 1992, http://europa.eu/legislation_summaries/eco-

nomic_and_monetary_aff airs/institutional_and_economic_framework/treaties_maastricht_en.
htm. 
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wał rozczarowanie twardą odpowiedzią brytyjskiej premier na pytanie szefa Bloku 
Demokratycznego prof. Ihora Juchnowskiego, iż „Rząd i parlament Wielkiej 
Brytanii utrzymują bezpośrednie stosunki jedynie z niepodległymi państwami. 
Z Ukrainą stosunki mogą być takie same, jak powiedzmy z Kalifornią lub Qubec”. 
Przesłanie w kierunku gorbaczowskiej Moskwy było nader wyraźne. Niemniej 
jednoznaczne były transparenty przed Radą Najwyższą – „kolonialna Ukraina wita 
premiera Wielkiej Brytanii”16. Nie dostrzegały one, czy też raczej dostrzec nie 
chciały, iż praktycznie rzecz biorąc stanowisko brytyjskie stwierdzało jedynie stan 
faktyczny, nie zamykając się na żadną z opcji, w tym także niepodległościową 
w zależności od rozwoju sytuacji. H. Kohlowi, przybywającemu do Kijowa (5 lipca) 
w towarzystwie M. Gorbaczowa nie pozostawiało zbyt wiele swobody – „Panie 
Kohl”, wzywały transparenty kijowskiej ulicy „niech pan nie płaci zjednoczeniem 
Niemiec za zniewolenie Ukrainy”17. Jednocześnie grupa posłów, wchodzących 
w skład Prezydium Rady Najwyższej (m.in. Dmytro Pawlyczko, Iwan Dracz, Leś 
Taniuk) opublikowała oświadczenie przypominające kanclerzowi RFN, iż ZSRR, 
który w dalszym ciągu pozostaje „spadkobiercą imperialnej polityki Moskwy”, nie 
uznał suwerennej woli narodu ukraińskiego wyrażonej w Deklaracji suwerenności. 
Ukraina jako niepodległe państwo uznana została (łącznie z Chorwacją i Słowacją) 
przez zjednoczone Niemcy 26 grudnia 1991 roku po ustąpieniu M. Gorbaczowa. 
Polityka Francji, której przedstawicielstwo dyplomatyczne w randze ambasady 
otworzyło swe podwoje pod koniec stycznia 1992 roku w Kijowie akcentowała od 
samego początku europejskie aspiracje Ukrainy jako kraju przynależącego do 
Europy. Kraj ten widziała niezmiennie w szerszym spektrum europejskich stosun-
ków z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim z Rosją. 
„Musimy mieć dobrosąsiedzkie stosunki z Ukrainą”, zapewniał francuski minister 
spraw zagranicznych M. Michel Barnier, „i okazywać jej pomoc, lecz musimy mieć 
także stosunki strategiczne z Rosją. Jest to w interesie wszystkich tych krajów 
i naszym także”18. 

16 Oba cytaty wg Ukrainian Parliament hosts Th atcher, „Th e UW”, 17.06.1990, nr 24, pełny tekst 
wystąpienia: Margaret Th atcher Speech to Ukrainian Supreme Soviet, 9.06.1990, http://www.marga-
retthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=108116. 

17 Protesters confront Gorbachev and Kohl in Kiev, „Th e UW”, 14.07.1991, nr 28. 
18 Interview given by M. Michel Barnier Minister of Foreign Aff airs, to „Politique Internationale” 

Paris, 24.05.2005 (excerpts), http://www.ambafrance-uk.org/Interview-given-by-M-Michel,5954.
html .
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2. INSTYTUCJE I STRUKTURY W POLITYCE ZAGRANICZNEJ

Jednym z pierwszych i głównych zadań, przed jakim stanęła w praktyce Ukra-
ińska RSR po ogłoszeniu obu deklaracji (suwerenności i niepodległości), było 
stworzenie systemu funkcjonujących instytucji władzy i zapewnienie bezpieczeń-
stwa. „Stanęliśmy przede wszystkim wobec zadania zorganizowania nowego 
państwa […] Zakładaliśmy własne państwo bez porządnych instytucji władzy 
państwowej…” – wspomina były prezydent Ukrainy L. Krawczuk19. 

W obszarze polityki zagranicznej tworzenie instytucji oznaczało nie tyle budowę 
samego aparatu dyplomatycznego, co przede wszystkim powiązanie jej z instytu-
cjami i praktykami władzy nowego, tworzącego się państwa, tzn. z Radą Najwyższą, 
prezydentem, premierem i jego gabinetem oraz wyposażeniem ich w stosowne 
uprawnienia i kompetencje. Wymagało więc instytucji przygotowanych do formu-
łowania możliwych do osiągnięcia interesów państwa, wdrażania ich w procesy 
legislacyjne oraz implementacyjne oraz do koncepcyjnego osadzenia ich w wyła-
niającej się zwolna nowej przestrzeni politycznej. Krzyżujące się uprawnienia 
i kompetencje w sprawach polityki zagranicznej między Radą Najwyższą – wyra-
stającą choćby jedynie z uwagi na jej genezę na samodzielne centrum władzy, 
prezydentem – roszczącym sobie pretensje na mocy swych konstytucyjnych 
uprawnień do obsadzania stanowisk ministra spraw zagranicznych i obrony oraz 
„administrowaniem” polityką zagraniczną, premierem i jego gabinetem – odpo-
wiedzialnym za operatywną politykę, otwierały pole niekończących się sporów 
i walk biurokratyczno-kompetencyjnych. W rezultacie prowadziły one do perma-
nentnej rekonfi guracji sił między trzema ośrodkami władzy – Radą, prezydentem 
jako centrum i premierem wraz z jego gabinetem. Przy słabo zakorzenionych 
instytucjach władzy musiało to w ostatecznym efekcie rzutować negatywnie na 
obraz Ukrainy w świecie polityki, zagranicznego biznesu i banków jako kraju 
„nieustannej walki politycznej”, prowadzonej na domiar złego w sytuacji głębokiej 
dekoniunktury i kilkunastoprocentowego spadku PKB20.

Formalnym wyrazem tej rekonfi guracji sił było uchwalenie i przyjęcie z końcem 
grudnia 2006 roku tzw. Ustawy rządowej21. Jej praktycznym wyrazem było bloko-
wanie prezydenckich kandydatów (w przypadku nominacji i dymisji min. Wolo-

19 Rozmowa z byłym prezydentem L. Krawczukiem…, op.cit.
20 Rozmowa z Herbertem Stepicem, szefem jednej z największych grup bankowych w Europie 

Środkowo-Wschodniej Raifeisen International, „Dziennik Gazeta Prawna” / Forsal, 12.01.2010.
21 Law of Ukraine, „On the Cabinet of Ministers of Ukraine” (wersja ukrińska), http://www.kmu.

gov.ua/kmu/control/en/publish/article?showHidden=1&art_id=69238692&cat_id=69238108&cti-
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dymyra Ohryzko) na najwyższych kluczowych funkcjach w ministerstwie spraw 
zagranicznych, które pozostawało w gestii prezydenta, jak również praktyki zawo-
alowanego kwestionowania konstytucyjnych kompetencji prezydenta w polityce 
zagranicznej. Uwidaczniały się one w przedwyborczych przedbiegach przełomu 
lat 2009/2010 do urzędu prezydenckiego w wypowiedziach. „Mimo iż prezydent 
wydaje się dysponować konstytucyjnymi prerogatywami w polityce zagranicznej 
nie mogę dłużej milczeć na temat ostatnich wydarzeń w stosunkach ukraińsko-ro-
syjskich […] jakakolwiek zwłoka jest tu niedopuszczalna… rząd nasz podejmie 
odpowiednie działania”22 – stwierdza premier J. Tymoszenko, nawiązując do 
reakcji prezydenta W. Juszczenki na zarzuty o pogarszanie stosunków między 
Ukrainą a Rosją, kierowane pod jego adresem przez prezydenta Rosji D. Medwie-
diewa23. Urzędujący ówcześnie prezydent Ukrainy – atakowany przez J. Tymo-
szenko, swego najbliższego sojusznika oraz ikonę i twarz z okresu „pomarańczowej 
rewolucji” – opuszczał mariański pałac w nienajlepszej atmosferze. Pozostawiał po 
sobie rozdzierane wewnętrznymi waśniami instytucje władzy. Obarczały go rów-
nież zarzuty mediów, iż nie potrafi ł prowadzić zrównoważonej polityki zagranicz-
nej Ukrainy24 – kraju usytuowanego jako logistyczny punkt centralny (hub) między 
Wschodem i Zachodem. Hasła wyborcze prezydenckiej Partii Regionów, Wiktora 
Janukwycza w rodzaju „je lider, je derżawa”, wypowiedzi nowo mianowanego 
premiera, Mykoły Azarowa25, iż uważa się on za integralną część urzędu prezy-
denckiego, jak również działania podejmowane przez prezydenta w obrębie jego 
administracji wskazują, iż preferowany model zamykać się będzie w silnych insty-
tucjach prezydenckich. Zmiana konstytucji, a raczej powrócenie do ustawy 
zasadniczej z 1996 roku jest najwyraźniejszym sygnałem ukazującymi, iż decyzje 
w zakresie szeroko rozumianej polityki zagranicznej będą bezsprzecznie zapadały 
w obrębie administracji Wiktora Janukowycza.

me=1173089641119; I. Presniakov, New Law on Cabinet: „Might makes right” in Ukraine now, http://
www.icps.kiev.ua/eng/comment/2004/. 

22 J. Tymoshenko,Ukraine will determine its internal and foreign policy, „Урядовий портал”, 14.08. 
2009, http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=235363178&cat_id=156277122.

23 Wypowiedzi Prezydenta Rosji na wideo blogu z 11 sierpnia 2009 roku, http://www.ukrainatv.
com/index.php?fuseaction=fi les.one&id=14166&catid=19. 

24 Where did Ukraine’s Yushchenko go wrong?, „Kyiv Post” 11.01.2010. 
25 M.J. Azarow, Ja nie będę premierem. Będę pierwszym ministrem w urzędzie Wiktora Fedorowycza, 

„Українська правда”, 12.03.2010.
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3. IMPULSY I KIERUNKI POLITYKI ZAGRANICZNEJ

 Zmagania o kształt i funkcjonowanie instytucji uczestniczących w współtwo-
rzeniu ukraińskiej polityki zagranicznej były zarazem odwrotną stroną walki o jej 
kierunki lub jak zwykło się mówić o jej główne wektory. Pozostańmy przy tym 
określeniu, traktując je jako użyteczną metaforę z uwagi na jej asocjacje z działa-
niem sił fi zycznych. Wektory odnosić się będą do intencjonalnych działań zbioro-
wych aktorów (państw) oraz interakcji między nimi. Ześrodkowane one były wokół 
głównej osi ukraińskiej polityki zagranicznej, czyli umacniania suwerenności 
i niepodległości kraju, ale także zorientowane na realizację określonych interesów 
i bieżących celów w relacjach z Rosją – wektor wschodni, w relacjach ze Stanami 
Zjednoczonymi i Kanadą – wektor zachodni oraz Unia Europejską w jej rozsze-
rzonej formule o kraje Europy Środkowo-Wschodniej – wektor europejski. 

Zgodnym emocjonalno-intelektualnym wyrazem polityki zagranicznej nowej 
Ukrainy, odzwierciadlającym powszechne poparcie oraz przekonanie elit i ówcze-
snych liderów były oba akty Rady Najwyższej z lat 1990 i 1991, zorientowane na 
osiągnięcie suwerenności i niepodległości. Miały one niewątpliwie szerokie wspar-
cie narodowe, zamanifestowane w grudniowym referendum. Wsparcie to niesione 
było w dużym stopniu na fali narodowych emocji i nieziszczonych marzeń o swo-
bodnej Ukrainie, zakorzenionych nader mocno w świadomości historycznej. Na 
poziomie elit wyrastało ono jednak z bardziej zniuansowanych przesłanek, intere-
sów kalkulacji i obaw przed skutkami rozpadu imperialnego kolosa. Pamiętajmy 
wszakże, że Akt suwerenności nie przesądzał jeszcze w ówczesnych warunkach, 
w jakim kształcie organizacyjno-prawnym suwerenność ta będzie realizowana. 
W ramach odnowionej (gorbaczowskiej) formuły ZSRR, czy też w innych ramach. 
Wyraźny brak wewnętrznej spójności Deklaracji26, będący wyrazem podziałów 
w łonie deputowanych i niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji, nie negował 
przełomowego i fundamentalnego znaczenia obu aktów łącznie. Realna suweren-
ność Ukrainy – szczególnie, ale nie tylko ta w zglobalizowanym świecie – tworzyła 
się w toku dynamicznych interakcji oraz kompromisów między wolą narodu 
a głównymi aktorami otoczenia zewnętrznego27, wyrażającymi swe decyzje w akcie 
uznania międzynarodowego.

26 D. Marples, Ukraines sovreginity declaration suggests no clear-cut approache, „Th e UW”, 
22.07.1990, nr 29; R. Solchanyk, Sovereignity and Ukraine’s changing political landscape, „Th e UW”, 
2107.1991, nr 29, 30.

27 Por. dyskusję: M. Gorbachev, J. Matlock, S. Nunn, M. Th atcher, G. Starovoitova, Sovreignity 
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Międzynarodowe uznanie Ukrainy, w którym trudną do przeceniania role 
odegrało jej stałe przedstawicielstwo przy ONZ z ambasadorem Gennadiem 
Udowenko28, miało znaczenie przełomowe i fundamentalne. Przełomowe dlatego, 
iż aktywnie popierało zmianę dotychczasowych paradygmatów, tzn. podział 
Europy, a tym samym jej przynależność do radzieckiej strefy wpływów. Funda-
mentalne, gdyż powstawały realne szanse na zasadniczą zmianę usytuowania 
przestrzenno-politycznego Ukrainy, sprzyjającego tworzeniu się pewnego dyna-
micznego układu. W układzie tym pozycja Ukrainy jako państwa określana była 
nie tyle samym, „czystym” położeniem geografi cznym „pomiędzy”, co przede 
wszystkim interakcją pomiędzy położeniem a pewnymi „nieprzestrzennymi sys-
temami wartości kulturowych”29, czyli sposobami defi niowania własnej tożsamości, 
historii, kultury, religii, języka, a także relacji z najbliższymi sąsiadami i partnerami. 
Otwierały ją tym samym na szersze nurty cywilizacyjno-kulturowe bez dramatycz-
nych spięć i konfl iktów, które wykazywałyby, iż Ukraina jest obszarem podwyż-
szonego ryzyka i źródłem niepokojów i konfl iktów, groźnym w wymiarze regio-
nalnym. A więc to, co było przez bez mała 3/4 XX wieku jej najbliższym otoczeniem 
splecionym z jej kontekstem, stawało się zagranicą – znaną i często kulturowo 
bliską, spajaną niejednokrotnie wielostronnymi więzami w wymiarze osobistym, 
historycznym, a także współpracą oraz konfl iktem we wszystkich jego formach. 
To, co jeszcze do niedawna stanowiło nominalnie najbliższe sąsiedztwo Ukrainy, 
jak Polska, Rumunia, Czecho/Słowacja i Węgry – powiązane historycznie więzami 
współpracy i konfl iktu, w rzeczywistości dalekie, bo odgrodzone faktycznie 
wewnątrzsystemowymi barierami – przemieniało się w realne sąsiedztwo ze 
wszystkimi problemami, ale i szansami z niego wynikającymi. Natomiast to 
wszystko, co odseparowane było nie tylko geografi cznym dystansem, jak Europa 
i Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim barierą wrogości ideologicznej i mili-
tarnej i w nie mniejszym stopniu obcości kulturowej i mentalnej, zaczęło zbliżać 
się, sprzyjając zmianom politycznym i gospodarczym, których już wcześniej 
świadkiem była Europa Środkowo-Wschodnia.

Procesom zmian i poszerzania przestrzeni euroatlantyckiej z jej instytucjami 
politycznymi, gospodarczymi i prawnymi ku wschodowi sprzyjała wspólna dekla-
racja prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji z Camp David z początku lutego 

aft er empire. Self-Determination Movements in the Former Soviet Union, United States Institute of 
Peace, Washington, DC 2005 Peaceworks, No. 19.

28 M. Kolomayets, UN Mission streses statehood of Ukraine, „Th e UW”, 1.09.1991, nr 35.
29 Określenie nawiązuje do F. Znanieckiego, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch 

Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” [Poznań], r. 18, półrocze pierwsze 1938, s. 91.
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1992 roku. Stwierdzała ona, iż oba państwa „nie traktują siebie jako wrogów”30. 
Umacniała one gotowość do realnej współpracy między obu państwami w obsza-
rze niesprzecznych interesów, także na terenie Ukrainy. Znajdowało to wyraz 
choćby jedynie w podpisaniu, mimo formującego się pronuklearnego lobby 
w Radzie Najwyższej 31, przez trzech prezydentów trójstronnego układu (USA, 
Rosja, Ukraina – 14 stycznia 1994 r. Moskwa) w sprawie zakończenia wycofywania 
radzieckich broni nuklearnych z terytorium Ukrainy32. Potwierdzeniem intencji 
kontynuacji współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w duchu układu 
z lutego1992 roku były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po tym jak Rada 
Najwyższa 16 listopada 1994 roku przegłosowała przystąpienie Ukrainy do non 
proliferation treaty. Przyznane one zostały jej już nie tylko przez USA i ZSRR, lecz 
także przez pozostałą trójkę państw – stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ 
w formie dokumentu security assurence, określanego jako Budapeszteńskie Memo-
randum. Co więcej, przyznanie gwarancji podczas Konferencji KBWE (CSCE) 
5 grudnia 1994 roku w Budapeszcie33 wskazywać mogło przynajmniej na to, iż to 
co będzie działo się na Ukrainie nie pozostanie poza zasięgiem zainteresowań 
Europy. Dla głównych aktorów ukraińskiej sceny politycznej Budapeszteńskie 
Memorandum było kolejnym krokiem umacnianiem głównej osi ukraińskiej 
polityki zagranicznej nie tyle na poszczególnych jej kierunkach (wektorach) 
w separacji od pozostałych, co poprzez stworzenie mechanizmu międzynarodo-
wego, dzięki któremu możliwe byłoby zachowanie równowagi wpływów i interesów. 
Stabilizatorem tej równowagi miała być Ukraina ze swą wielowektorową polityką 
zagraniczną.

Z perspektywy Rosji (praktycznie biorąc jej wszystkich sił politycznych), która 
uznała de jure suwerenność i niepodległość Ukrainy jako państwa, Ukraina pozo-
stawała emocjonalnie jej integralną częścią. Pierwsza wizyta impromptu w Kijowie 
mieszanej delegacji (rosyjsko-radzieckiej!) 28–29 sierpnia 1991 roku była symp-
tomem nie tyle już samych emocji, co przede wszystkim pewnej trwałości wzorów 

30 Presidents Bush and Yeltsin:’Dawn of a New Era, February 1, „NYT”, 2.02.1992. 
31 J.F. Dunn, Th e Ukrainian Nuclear Weapons Debate, Th e Royal Military Academy Sandhurst, 

March 1993, http://www.fas.org/news/ukraine/k16.html oraz B. Nahaylo, Research Report: Th e 
shaping of Ukrainian attitudes on nukes, Part I, „Th e UW”, 18.04.1993, nr 16; Part II 25.04.1993, nr 17, 
Part III 2.05.1993, nr 18. 

32 Trilateral agreement on Ukrainian nuclear weapons , NUPI Centre for Russian Studies, Trilateral 
agreement on Ukrainian nuclear weapons. 

33 Ukraine accedes to NPT as non-nuclear weapon state, „Reuter”, 5.12.1994; Executive News Se-
rvice 12/5/94, http://www.nti.org/db/nisprofs/ukraine/treaties/npt.htm oraz V. Vasylenko, On assu-
rances without guarantees in a „shelved document”, „Th e Day”, 15.12.2009, nr 37. 
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kultury politycznej. Wizyta wskazywała, iż nowa, przyszła Rosja, mimo swego 
zdecydowanego osłabienia, nie będzie chciała zrezygnować z Ukrainy. W dalszym 
ciągu była ona dla niej aktywem o wartości strategicznej34. 

Pozostawmy w tej chwili poza nawiasem pytanie, czy Rosja dysponuje „strategią 
ukraińską”35. Wskażmy jedynie, iż po podobnej trajektorii jak uprzednio zaczęła 
kształtować się strategia polityczna B. Jelcyna jeszcze jako przewodniczącego Rady 
Najwyższej i następnie prezydenta. Układała się ona wzdłuż dwu wirtualnych osi 
– poziomej osi współpracy i pionowej osi kontrowersji – strategia ta tworzyła pole 
wzajemnych stosunków o zróżnicowanej strukturze, dynamice i natężeniu. Odle-
głym, lecz wyraźnie zarysowanym tłem osi współpracy w początkowym okresie 
była kooperacja negatywna (przeciw gorbaczowskiej koncepcji odnowionego 
ZSRR) o geostrategicznych konsekwencjach. Prowadziła ona do rozwiązania ZSRR 
(Wiskule 8 grudnia 1991 roku) i powołania następnie Wspólnoty Niepodległych 
Państw (WNP) 36. Pierwszym i niedwuznacznym sygnałem, iż Ukraina jako jeden 
z członków założycieli WNP zdecydowana była na samodzielne określanie swych 
interesów, orientacji politycznych i kierunków rozwoju było stanowisko prezydenta 
L. Krawczuka przeciwne jakimkolwiek próbom „ożywienia przez centrum idei 
związku”. Zamanifestowane ono zostało ponownie, już następnego dnia na prezy-
denckiej konferencji prasowej w Kijowie przez podkreślenie, iż wzorem współpracy 
może być „model Wspólnoty Europejskiej”37.

Bardzo szybko jednak wzajemne relacje z Rosją, jeśli niezdominowane, to 
przynajmniej przysłonięte zostały przez kontrowersje. Koncentrowały się one 
wokół takich kwestii, jak udział Ukrainy w regionalnych (euroazjatyckich) struk-
turach integracji politycznej, gospodarczej i militarnej, podział majątku po roz-
wiązaniu ZSRR, w tym sprawa broni jądrowej, fl oty czarnomorskiej, statusu języka 
ukraińskiego i rosyjskiego oraz praw mniejszości, a także wokół dostaw gazu i ropy 

34 Podobnie plasuje znaczenie Ukrainy Z. Brzezinski, Th e Grand Chessboard American Primacy 
and Its Geostrategic Imperatives, New York 1997.

35 T. Bukkvoll, Off  the Cuff  Politics – Explaning Russia’s Lack of a Ukraine Strategy, „Europe Asia 
Studies” 2001, vol. 53, 8. 

36 Rozmowa: L. Krawczuk…, op.cit.; Belovezah Agreement, creating the CIS, 8.12.1991 „Chronology 
of events – NUPI”; Z prezydentem Ukrainy L. Krawczukiem, rozmawia Piotr Kościński, „Rzeczpospo-
lita”, 10.03.1992; Rozmowa z L. Krawczukiem, pierwszym prezydentem Ukrainy, „Rzeczpospolita”, 
8–9.12.2001; Rozmowa G. Burbulis, jeden z sygnatariuszy umowy o rozwiązaniu ZSRR, „Rzeczpospo-
lita”, 15–16.12.2001. 

37 Ch. Lapychak, Ukraine ratifi es amended agreement on commonwealth, „Th e UW”, 15.12.1991, 
nr 50.
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poprzez transeuropejskie sieci energetyczne zarówno z samej Rosji, jak i z obszarów 
Morza Czarnego i Kaspijskiego. 

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tych kontrowersji, a szczególnie 
ostatniej z nich był nie tyle może sam ich konfl iktogenny potencjał, co przede 
wszystkim to, iż reperkusje konfl iktów wykraczały od samego początku daleko 
poza same bilateralne stosunki ukraińsko-rosyjskie. I dotyczyły one bezpośrednio 
stron trzecich, czyli Unii Europejskiej z uwagi na to, iż przy ponad 25% udziale 
importu gazu krajów EU z Rosji (dane z 2006 roku), 80% przepływa przez sieć 
rurociągów biegnących przez Ukrainę38. Stawała się więc ona krytycznym punktem 
w przypadku jakichkolwiek kontrowersji między Ukrainą i Rosją, które koniec 
końców obciążały Ukrainę, nie przysłaniając presji ze strony Rosji. Czyż oświad-
czenia Komisji Europejskiej nie wskazywały, iż w przypadku ostrego konfl iktu w 
styczniu 2009 roku „najistotniejsze było, czy gaz popłynie do europejskich klientów, 
czy nie”39.

Europejski wektor ukraińskiej polityki zagranicznej, manifestowany od samego 
początku uzyskania przez nią niepodległości pod hasłem powrotu Ukrainy do 
Europy, obejmował kolejne deklaracje i umowy. Wymieńmy tu jedynie kluczową 
pierwszą z nich, tzn. „Umowę O Partnerstwie i Współpracy” z 10 listopada 1994 
roku ratyfi kowaną przez Radę Najwyższą dopiero po czterech latach oraz jeden 
z ostatnich szczytów EU – Ukraina z 9 września 2008 roku w Paryżu. Wbrew 
oczekiwaniom i zapowiedziom nie przyniósł on Ukrainie propozycji umowy sto-
warzyszeniowej – choćby w formule do podobnej przyjętej w procesie akcesji jej 
najbliższych południowych i zachodnich unijnych sąsiadów. Wystąpienie prze-
wodniczącego Komisji Europejskiej Jose M. Barosso na plenarnej sesji Parlamentu 
Europejskiego z 16 grudnia 2009 roku („nasi ukraińscy przyjaciele muszą dokonać 
więcej, jeśli chcą większej pomocy z naszej strony”40), nie przybliżało perspektyw 
układu stowarzyszeniowego. Ukraińska droga ku Europie okazywała się bardziej 
długa i wyboista. Defi cyt dokonań nie leży zapewne wyłącznie po stronie Ukrainy. 
Jednakże magnetyczna siła przyciągania nieco wyidealizowanego obrazu Europy, 

38 D. Kimmage,Turkmenistan: Th e Achilles’ Heel of European Energy Security, http://www.rferl.
org/articleprintview/1069597.html.

39 Europa-press releases, A positive step towards the security of gas supply, 21 January 2010, http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/10/7&format=HTML&aged=0&language 
=EN&guiLanguage=en. 

40 J. Barroso, Ukrainian friends of Europe should do more if they hope for assistance, „Kyiv Post”, 
16.12.2009; EU-Ukraine Summit December 4 2009, Joint statement, http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/111747.pdf. 
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o czym metaforycznie napominał cytowany A. Zlenko u progu niepodległości, 
okazywała się nawet w tych warunkach mimo wszystko zaskakująco trwała. Według 
wyników badań kijowskiego Centrum Razumkowa z grudnia 2008 roku 44,7% 
uważało wejście Ukrainy do Unii Europejskiej za konieczne (w październiku 
47,2%), 35,2% było przeciwnego zdania, niezdecydowanych było 20%”41. 

Głosy elit władzy, zarówno w kwestii ukraińskiej drogi ku Europie, jak i wiążą-
cymi się z tym dostawami gazu i ropy poprzez terytorium Ukrainy, a także w kwe-
stii jej przynależności do NATO, niecieszącej się szczególnym poparciem i sympa-
tią ukraińskiej opinii publicznej, nie były monolitem. Na ich tle wypowiedź sprzed 
kilku lat Konstantego Hryszczenki, wówczas wysokiej rangi dyplomaty ukraiń-
skiego, odnosząca się do relacji Ukrainy z Europą, dostaw gazu, uchodzących nie 
bez przyczyny za kluczowe42, ale także do stosunków z Rosją w ich szerokim 
kontekście wydaje się być godna uwagi z dwu powodów. Po pierwsze, pada ona ze 
strony dyplomaty mającego za sobą bogate i zróżnicowane doświadczenia, w tym 
także jako ambasadora Ukrainy w Waszyngtonie, a następnie w Moskwie. Po 
drugie, jego rozumienie i podejście do polityki zagranicznej wyłożone expressis 
verbis pokazuje, iż polega nie na eksplorowaniu różnic i potencjalnych pól kon-
fl iktu. Odwrotnie, preferuje ono skoncentrowanie się na wykorzystaniu istniejących 
współzależności między państwami, względnie budowaniu nowych dla realizacji 
własnych narodowych interesów. Ukraina nie może pomijać faktu, konstatuje 
K. Hryszczenko, iż kraje europejskie (Niemcy, Francja), mają swe interesy w Rosji. 
Podobnie jak ma je również Ukraina, „chociażby jedynie dlatego, iż bez Rosji 
rozwiązanie fundamentalnych problemów bezpieczeństwa energetycznego Europy 
byłoby niemożliwe”. Przekonanie Paryża i Moskwy, iż integracja Ukrainy z Europą 
odbywające się „w ramach szerszych, pozytywnych zmian, odzwierciedlających 
zarówno interesy Rosji, jak i Francji pozwoliłaby nam na szybsze dostanie się do 
Europy niż jedynie koncentrowanie się na naszych zachodnich partnerach” w ukra-
ińskiej polityce europejskiej. W ujęciu K. Hryszczenki okazałoby się to korzystne 
dla Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji, z którą zakończenie konfl iktu „powinno się 
dokonać możliwie jak najszybciej”43. Niebezzasadne jest więc przypuszczenie, że 
ten sposób myślenia reprezentowany przez K. Hryszczenkę, który powołany został 
do sprawowania funkcji ministra spraw zagranicznych przez nowo wybranego 

41 O. Razumkov, Centre for Economic and Political Studies, badania na reprezentatywnej próbie 
w okresie 17–24 grudnia, „Kyiv Post”, 29.12.2008, http://www.kyivpost.com/news/nation/detail 
/32462/print/. 

42 G. Gatehouse, Ukraine election focuses European minds on gas, BBC News, Kiev, 14.01.2010.
43 Rozmowa z K. Hryszczenko, „День”, 17.05.2005, nr 16.



182 Patryk Gowin

prezydenta Ukrainy, bliski będzie także jego dyplomacji. Tym bardziej, iż zarówno 
przedwyborcze deklaracje kandydata do urzędu prezydenckiego W. Janukowycza, 
jak i jego inauguracyjne wystąpienie w Radzie Najwyższej 5 lutego 2010 roku 
zgodne były w stwierdzeniu, iż Ukraina dążyć będzie do tego, by być równorzęd-
nym dla Rosji, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych partnerem jako pomost 
między Wschodem i Zachodem44. Jest to zadanie ambitne i być może trudne do 
zrealizowania w krótkiej perspektywie. Głosy płynące z Europy oraz Stanów 
Zjednoczonych, podsumowujące wybory na Ukrainie nie wskazywały, by ich 
przebieg był sprzeczny z demokratycznymi standardami. 

 Jakkolwiek tzw. „Chicken speech” prezydenta G. Busha z początku sierpnia 1991 
roku podczas jego wizyty w Kijowie przywoływana jest dość chętnie dla zilustro-
wania niezbyt trafnego rozpoznania ukraińskich tendencji faktem jest również to, 
iż już następnego dnia po grudniowym, ukraińskim referendum Biały Dom wydał 
krótkie, ofi cjalne oświadczenie45. Akcentowało ono w sposób wyważony – bo 
uwzględniający zarówno kontekst ukraiński, jak i zmiany w otoczeniu międzyna-
rodowym, lecz zdecydowany – poparcie światowego mocarstwa dla demokratycz-
nej drogi rozwoju Ukrainy i jej niepodległości. Wagę tego poparcia uwiarygodniało 
powołanie specjalnego wysłannika, Th omasa Nilesa (zapowiadane w powyższym 
oświadczeniu) w randze asystenta sekretarza stanu, który spotkał się z Prezydentem 
Ukrainy L. Krawczukiem, o czym informował on przed jego wyjazdem do biało-
ruskich Wiskul46. Na znaczenie jego wskazywała również postępująca w latach 
następnych konsekwentna rozbudowa bilateralnych stosunków ukraińsko-amery-
kańskich, poczynając od otworzenia ambasady Ukrainy w Waszyngtonie podczas 
ofi cjalnej wizyty prezydenta L. Krawczuka w maju 1992 roku poprzez umowy 
gospodarcze oraz wspólne instytucje wsparcia typu American – Ukrainian Advisory 
Committee, czy też Th e American Chamber of Commerce w Kijowie aż po prokla-
mowanie 19 grudnia 2008 roku Amerykańsko-Ukraińskiej Karty Partnerstwa 
Strategicznego (United States–Ukraine Charter on Strategic Partnership)47. Zarazem 

44 President Victor Yanukovych’s address to the Verkhovna Rada of Ukraine, „Kyiv Post”, 
25.02.2009.

45 Oświadczenie rzecznika prasowego Białego Domu, Marlina Fitzwatera, 2 grudnia 1991 roku, 
„Th e UW”, 8.12.1991, nr 49. 

46 Ukrainian president receives US under secretary of state, Tass 7 December 1991 w:  Russia and 
the Commonwealth of Independent States: Documents, Data, and Analysis, red. Zb. Brzezinski, P. 
Sullivan, Armonk N. 1997, s. 43. 

47 United States-Ukraine Charter on Strategic Partnership, 19.12.2008, Washington, DC, http://
merln.ndu.edu/archivepdf/EUR/State/113366.pdf.
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nie brak było sygnałów m.in. na tle kryzysu fi nansowego oraz wojny w Afganista-
nie, iż w amerykańskiej polityce zagranicznej dokonywać się będą zmiany. Płynęły 
one choćby jedynie z tegorocznej monachijskiej 46 Konferencji Bezpieczeństwa 
oraz konferencji ją poprzedzającej w roku ubiegłym, po zmianie ekipy w Stanach 
Zjednoczonych. W ocenie amerykańskiego wiceprezydenta, Josepha R. Bidena „…
nadszedł czas, by nacisnąć guzik „reset” i dokonać przeglądu wielu obszarów gdzie 
możemy i powinniśmy współpracować z Rosją”48. Zmianę tę będzie zapewne 
chciała zdyskontować także nowa ekipa ukraińska dla poprawy stosunków z Rosją. 
Wiceprezydent J. Biden podczas swej wizyty w Kijowie w dniach 21–22 lipca 2009 
roku, nawiązując do nieco wcześniejszych jednoznacznych wypowiedzi prezydenta 
B. Obamy w Moskwie, oświadczył, iż „Stany Zjednoczone popierają suwerenność 
Ukrainy, jej niepodległość i wolność oraz prawo własnego wyboru, w tym także 
wyboru sojuszu, do którego chciałaby należeć. Pracujemy”, dodał zwracając się do 
ówczesnego prezydenta W. Juszczenki, „jak pan wie nad zresetowaniem naszych 
stosunków z Rosją. Zapewniam pana oraz wszystkich mieszkańców Ukrainy, iż nie 
odbędzie się to kosztem Ukrainy”49. Kilka miesięcy później w nawiązaniu do 
zamierzeń poprzedniej ekipy powołana została pod auspicjami Partnerstwa tzw. 
Bilateralna Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Energetycznego. 

Jak istotne znaczenie na tle wszystkich tych zmian miało utrzymanie pozornie 
„samo równoważącego” się mechanizmu w formie Budapeszteńskiego memorandum 
wskazuje wspólne oświadczenie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji 
z 4 grudnia 2009 roku50. Mimo wygaśnięcia dotychczasowego układu o broniach 
strategicznych jako jednego z elementów tego mechanizmu oświadczenie potwierdza 
intencję kontynuacji współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w duchu 
układu z lutego 1992 roku. Potwierdzało ono także gwarancje bezpieczeństwa 
udzielone Ukrainie, Kazachstanowi i Białorusi w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone 
prezydenta B. Obamy dokonywały rewizji dotychczasowej polityki zagranicznej. 

* * *

48 Remarks by vice president Biden at 45 Munich Conference on Security Policy February 7, 2009 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/RemarksbyVicePresidentBidenat45thMunich 
ConferenceonSecurityPolicy/. 

49 Statement by Vice President Biden aft er Meeting with President Viktor Yushhczenko of Ukraine, 
21.07.2009, Kyiv; http://www.whitehouse.gov/the_press_offi  ce/Statement-by-Vice-President-Biden-
Aft er-Meeting-with-President-Viktor-Yushchenko-of-Ukraine/.

50 Western Information Agency: USA, Russia confi rm guarantees of security to Ukraine, „Kyiv Post”, 
4.12.2009. 
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Pojawienie się Ukrainy na mapie Europy nie było wydarzeniem obojętnym ani 
dla niej samej, ani też dla jej najbliższych i dalszych sąsiadów oraz potencjalnych 
partnerów. Dla niej samej był to przełom. Oznaczał on konieczność budowy 
państwa od podstaw, określenia zasad jego funkcjonowania, relacji zewnętrznych, 
zharmonizowanych z głównymi nurtami przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku, 
a więc samostanowieniem, uwalnianiem się od opresywnych systemów w kierunku 
systemów demokratycznych, a także budowy gospodarki rynkowej. Tym bardziej 
było to istotne, iż główne państwa zachodnioeuropejskie patrzyły na pojawienie 
się Ukrainy z dystansem. Kraje wschodnioeuropejskie nową Ukrainę witały 
z nadzieją. Żywiąc się ze zrozumiałych względów bądź to własną mitologią naro-
dową, której historyczna Ukraina była częścią, bądź też wyidealizowanym niejed-
nokrotnie jej obrazem coraz częściej spoglądały na jej politykę zagraniczną 
z niejakim rozczarowaniem. Wielowektorowość tej polityki utożsamiana była 
z reguły bardziej z koniunkturalnymi zwrotami, z bez mała behawioralnymi 
reakcjami na pojawiające się wyzwania i niemożnością określenia azymutów51, niż 
z wyciąganiem realnych wniosków z uwarunkowań zewnętrznych oraz ukraiń-
skiego kontekstu. Nie zapominajmy przy tym, iż u źródeł jej leżały także doświad-
czenia historyczne. 

Nieprzypadkowo polityka zagraniczna Ukrainy u samych swych początków 
poszukiwała wsparcia na forum międzynarodowym poprzez ONZ, czyli dążyła do 
wykorzystania tych instrumentów działania, które pozostawały do jej dyspozycji. 
Szukała forum dla zamanifestowania swego politycznego istnienia, swego rodzaju 
„przeciwwagi”, lecz nie budowania wrogości w stosunku do sił przyciągania, 
oddziaływujących zarówno z jelcynowskiej Moskwy, orientującej się na wielką 
Rosję, jak i ze słabnącego gorbaczowskiego centrum, usiłującego utrzymać to, co 
do utrzymania w real world okazywało się niemożliwe. Poszukiwanie wsparcia na 
zewnątrz w przestrzeni euroatlantyckiej nie oznaczało dla Ukrainy w praktyce 
polityki defi nitywnego odgrodzenia się od kooperacji z Rosją, ponieważ leżała ona 
w jej żywotnym interesie. Tak samo jak kooperacja taka leżała w interesie EU, 
a w interesie Stanów Zjednoczonych leżało w pewnym momencie „zresetowanie” 
obszarów ich własnej polityki rosyjskiej.

 Poczucie odrębności i inności, jak również świadomość tego, iż Ukraina to nie 
Rosja (Україна не Росія), jak oznajmiał tytuł książki byłego prezydenta L. Kuczmy52, 

51 В. Kарасьов, Україна-росія: несиметричне партнерство, „Джеркало тижня”, 
20–26.03.2010. 

52 Л. Кучма, Україна не Росія, Москва 2003.
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a także dramatycznych doświadczeń historycznych nie tylko ze swoim północnym 
sąsiadem, musiały leżeć u źródeł dążeń niepodległościowych i wolnościowych. 
Leżała u nich także świadomość szans na rozwój i utrzymanie niepodległości. 

Jeśli nowy prezydent Ukrainy z realnie dostępnych opcji, czy też kierunków, 
o których pisaliśmy, tzn. opcji europejskiej (euroatlantyckiej), rosyjskiej i amery-
kańskiej, wybierze opcję europejską, a zapewne tak zrobi, to nie będzie to oznaczało, 
że jest antyrosyjski lub antyamerykański. Oznaczało będzie natomiast, że wybór 
jego nie musi być sprzeczny z interesami pozostałych aktorów, a więc korzystny 
będzie także dla Ukrainy i otwarty ku światu ewoluującemu – nie tylko zdaniem 
byłego pierwszego ministra spraw zagranicznych Ukrainy A. Zlenki – ku wielo-
biegunowości53.

SUMMARY

WHAT THIS ARTICLE is aiming at is to give a bird’s eye view of Ukrainian foreign policy. 
As Ukraine appeared as a sovreign and independent country on the map of Europe at very 
beginning of nineties of the past century, she has been remaining in practical terms for 
long a strange and unknown country to a wider European public opinion.

 As the bird’s eye view, say, an overview the article does not intend going much in details 
of historical rooting of foreign policy making of Ukraine. One the contrary, it sticks to the 
most current developments. It points out to the interplay of both the Ukrainian indigenous 
context and external environment e.i breaking up of the Soviet Union, emergence of 
contemporary Russia and eastwards extending of democratic space as well as the free 
market one. It is against this bakground that the article seeks to show how Ukraine’s foreign 
policy decision makers attempt to meet external challenges along with three main lines of 
Ukrainian foreign policy – the European (Euroatlantic), American and Russian ones which 
happened to be called in Ukrainian political usage “vectors”. 

53 Rozmowa z A. Zlenką, „Дзеркало Тижня”, 20–26.02.2010.
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„Cel uświęca środki” (Książę. Machiavelli)

WSTĘP

W DOBIE PROMOWANIA PRZEZ państwa, organizacje międzynarodowe i ponad-
narodowe polityki demilitaryzacyjnej, demokratycznej i pokojowej użycie broni 
militarnej w rywalizacji pomiędzy państwami stało się praktycznie niemożliwe. 
Jednak taki stan rzeczy nie wyklucza możliwości zastosowania przez nich innych 
metod wywierania wpływu zarówno na kraje sąsiedzkie, jak i na cały region.

Od wieków brutalne, ekspansywne wojny toczyły się o nowe terytoria, bogactwa 
naturalne oraz o hegemonię gospodarczą, religijną, kulturową itp. Miały one na 
celu poszerzenie stref wpływów silnych mocarstw świata o kraje słabsze, wzboga-
cenie się kosztem państw trzecich, oraz ich całkowite uzależnienie i ubezwłasno-
wolnienie. Przedmiotem rywalizacji w latach przełomu XX i XXI w. stały się 
w większym stopniu surowce energetyczne – ropa naft owa i gaz ziemny. Zmieniały 
się czasy, a przy tym odpowiednio metody dążenia do zdominowania słabszego 
konkurenta. Bez przelewu krwi stały się one bardziej wyszukane, podstępne, ciche, 
ale nie mniej skuteczne i znaczące. Noszą one charakter niebezpośredni, dzięki 
czemu nie wywołują ostrego sprzeciwu ze strony opinii publicznej państw zachod-
nich, a przy tym uderzają bez wyjątku całą ludność przeciwnika, w szczególności 
jej warstwy najsłabsze1.

1 C. Jean. Geopolityka, Wrocław 2007, s. 222.
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W związku z powyższym, celem artykułu jest przedstawienie nowego wymiaru 
międzynarodowej polityki energetycznej Rosji w XXI wieku, wykorzystanie przez 
nią surowców energetycznych dla osiągnięcia własnych strategicznych celów 
politycznych, użycia ich jako „broni” dla zastraszania oraz wywierania wpływu na 
inne kraje, zarówno postradzieckie jak i Unii Europejskiej. Z tego powodu została 
podjęta próba analizy rosyjsko-ukrańskiego konfl iktu gazowego z 2009 roku, który 
bezpośrednio dotknął niemal całej Wspólnoty Europejskiej, pod względem skut-
ków dla każdej ze stron, a także określenie wynikającego zagrożenia dla między-
narodowego bezpieczeństwa energetycznego.

Rywalizację o surowce energetyczne (gaz) można uważać za jedną z form wojny 
ekonomicznej. Jak pisze w swojej książce Geopolityka Carlo Jean „wojna ekono-
miczna jest zjawiskiem starym jak świat, które stopniowo zaadaptowało się do 
zmiennych w sytuacji międzynarodowej”2. Co prawda, w obiegu zaczęło pojawiać 
się pojęcie zagranicznej polityki energetycznej, co świadczy o istotnym powiąza-
niu energetyki odnoszonej wcześniej do strefy gospodarki, z polityką oraz 
dyplomacją3.

Jaskrawą ilustracją wspomnianego cytatu może być ciąg konfl iktów pomiędzy 
Federacją Rosyjską a Ukrainą, Armenią i Gruzją. Źródła energii często są wyko-
rzystywane jako pretekst do nacisków politycznych, które mogą doprowadzić 
nawet do przekształcenia się w konfl ikty zbrojne. Wpływa to w sposób bezpo-
średni również na państwa Wspólnoty Europejskiej, nie mniej uzależnione od 
rosyjskich dostaw gazu ziemnego. Rosja, będąc największym w świecie produ-
centem gazu ziemnego, efektywnie wykorzystuje swoje walory dla demonstracji 
własnej pozycji i wagi nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale 
również w skali światowej. Potwierdzają ten fakt dane Światowego Raportu 
Energetycznego od 2004 roku, który szacuje, że Rosja rocznie produkuje 579 mld 
metrów sześciennych surowca, co stanowiło w 2004 roku około 22% udziału na 
światowym rynku wydobycia tego błękitnego złota4. Na samym tylko terytorium 
Rosji znajdują się należące do Gazpromu gazociągi o ogólnej długości 463 tysięcy 
kilometrów5.

Współczesne gospodarki w silny sposób uzależnione są od surowców energe-
tycznych. Pozycja państw europejskich w tym kontekście jest bardzo niekorzystna, 

2 Ibidem, s. 222.
3 P. Buras, Między europeizacją a Gazpromem. Niemcy, Rosja i bezpieczeństwo energetyczne, 

„Raporty i analizy” 2008, nr 7, s. 3.
4 T. Teluk, Mitologia efektu cieplarnianego, Warszawa 2008, s. 97.
5 В. Панюшкін, М. Зигарь, І. Рєзнік, Газпром. Нова зброя Росії, Київ 2008, s. 6.
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gdyż same nie posiadają wystarczających zasobów niezbędnych dla ich funkcjo-
nowania. Przy tym są największym importerem zasobów energetycznych na 
świecie, na przykład w 2005 roku UE importowała 56% zużywanej energii6. W kon-
sekwencji problem gazowy z lat 2006 i 2009 dostrzegł cały świat, ujawnił zagroże-
nie bezpieczeństwa międzynarodowego, ścisłe powiązanie suwerenności energe-
tycznej i politycznej, wskazał na silne i słabe strony zarówno Federacji Rosyjskiej, 
Ukrainy, jak i państw Unii Europejskiej. Warto przy tym wspomnieć, że kraje 
Wspólnoty Europejskiej mają bardzo ograniczone rezerwy gazu ziemnego, nie 
przekraczające 6 mld metrów sześciennych, czyli dziewięciokrotnie mniejsze od 
rosyjskich i czternastokrotnie mniejsze od rezerw posiadanych przez kraje Azji 
i Oceanii7. Poziom uzależnienia krajów UE od Rosji doskonale potwierdzają sta-
tystyki z 2006 roku. Słowacja kupowała w Moskwie 100% zużywanego gazu 
ziemnego, Bułgaria – 94%, Litwa – 84%, Węgry – 80%, Austria – 74%, Niemcy – 
40%, Włochy – 30%, Francja – 20%8, Finlandia – 100% gazu9. Nie mniej uzależ-
nione są kraje bałtyckie, które również prawie w 100% importują gaz z Federacji 
Rosyjskiej, a Polska i Czechy – w 65–80%. W rezultacie widzimy, że ponad 50% 
niezbędnej energii Unia Europejska importuje z Rosji. Przywiduje się, że do 2020 
roku współczynnik ten wzrośnie do 70%10.

Dla Rosji surowce naturalne odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ już od 
kilku lat są głównym źródłem (ponad 50%) jej przychodów fi nansowych z eksportu 
oraz czynią Federację Rosyjską głównym rozgrywającym w kwestii napięć, spo-
wodowanych dostawą zasobów energetycznych. Taki stan rzeczy sprzyja wzmoc-
nieniu pozycji strategicznej Rosji, ponadto dysponuje ona nie tylko bazą surowców, 
ale również kontroluje drogi ich przekazu państwom trzecim11. 

Na powyższy problem warto spojrzeć przez pryzmat sytuacji energetycznej 
w świecie. Naturalne bogactwa Norwegii na Morzu Północnym powoli zaczynają 
maleć, bliskowschodni rejon dostaw nadal pozostaje niepewnym politycznie. 
Z tych racji wynika potrzeba znalezienia nowych źródeł surowców energetycznych. 
Duże ich ilości spoczywają pod dnem Morza Kaspijskiego oraz państw położonych 
nad tym akwenem, a także na Syberii. Wszystkie te tereny znajdują się w bezpo-

 6 P. Buras, op.cit., s. 7.
 7 Ibidem, s. 96–97.
 8 C. Tilly, Demokracja, Warszawa 2008, s. 167.
 9 В. Панюшкін, М. Зигарь, І. Рєзнік, op.cit., c. 5.
10 G. Soros, Nowy okropny świat. Era omylności, Warszawa 2006, s. 205.
11 M. Kaczmarski, Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna Władimira Putina, Warszawa 2006, 

s. 152.
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średniej strefi e wpływów Rosji lub należą do niej. Nie bez powodów stara się ona 
poczynając od 1992 roku za wszelką cenę utrzymać region Zakaukazia pod swoją 
kontrolą, posuwając się nawet do jego destabilizacji12. Bardziej „pokojowe” metody 
wykorzystała Federacja Rosyjska w stosunku Ukrainy i państw unijnych.

GENEZA ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEGO 
KONFLIKTU GAZOWEGO W 2009 ROKU

Przedstawmy teraz krótką charakterystykę konfl iktu z 2009 roku, którego 
pierwsze przesłanki pojawiają się zaraz po przedterminowych wyborach parla-
mentarnych na Ukrainie w 2007 roku. Rosja regularnie domagała się od Ukrainy 
spłaty długów za dostawy gazu. Ukrainie natomiast zależało na zmniejszeniu 
uzależnienia energetycznego od Rosji. Niezależność energetyczną Ukrainy wobec 
Rosji chciano osiągnąć poprzez reorganizację struktury dostaw gazu ziemnego, 
a polegać miały na usunięciu pośredników (konsorcja RosUkrEnergo i UkrHa-
zEnergo), związanych z rosyjskim monopolistą gazowym koncernem Gazpromem. 
Warto przypomnieć przy okazji, że Gazprom jest największą w świecie fi rmą 
produkującą gaz, którego w 49% właścicielem jest państwo rosyjskie, ale mimo 
to jest zarządzana według polityki Kremla i podporządkowana rządowi13. Kapitał 
tej fi rmy – giganta energetycznego wynosi około 300 mld dolarów, co jest o 1,5 
razy więcej od budżetu państwowego Rosji. Zarząd korporacji, pierwsze osoby 
oraz ich zastępcy są mianowane bezpośrednio przez prezydenta14. W taki właśnie 
sposób politycy rosyjscy zdobyli monopol decyzyjny w kwestiach eksportu 
surowców energetycznych i dzięki temu uzyskali potężną władzę na arenie mię-
dzynarodowej15.

Realizacją wspomnianej już polityki reorganizacji dostaw surowców na Ukrainę 
zajęła się premier tego kraju Julia Timoszenko. Pierwsze decyzje podjęte w tej 
kwestii osiągnięto za sprawą porozumienia podpisanego w lutym 2008 roku przez 
prezydentów Ukrainy i Rosji, które dotyczyło zastąpienia wspomnianych pośred-
ników nowymi spółkami, należącymi w połowie do Gazpromu i ukraińskiego 
Naft ogazu. Podpisane porozumienie nie rozwiązało jednak spornej kwestii, ponie-

12 Ibidem, s. 152–157.
13 T. Teluk, op.cit., s. 97. 
14 В. Панюшкін, М. Зигарь, І. Рєзнік, op.cit., c. 360.
15 C. Tilly, op.cit., s. 167.
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waż Ukraina nadal nie była zadowolona z polityki gazowej Rosji i wciąż to sygna-
lizowała. Na co Rosja w odpowiedzi w marcu 2008 roku ograniczyła jej dostawy 
surowca. Po raz kolejny udało się załagodzić spór podpisaniem porozumienia 
między Gazpromem i Naft ogazem Ukrainy, dzięki któremu Rosja mogła utrzymać 
dominację RosUkrEnergo na rynku energetycznym Ukrainy. 

Następnym krokiem Ukrainy było przyjęcie w Kijowie w maju 2008 roku pod-
czas szczytu energetycznego Ukrainy, Polski, Azerbejdżanu, Gruzji, Litwy, Łotwy 
i Estonii koncepcji czarnomorsko-kaspijsko-bałtyckiej przestrzeni energetycz-
no-tranzytowej. Powyższa koncepcja przewidywała dostawę surowców od nadka-
spijskich producentów do odbiorców europejskich przez Kaukaz Południowy 
i Ukrainę, pomijając tym samym Rosję. Niezależnie od wspomnianego szczytu 
w Kijowie podjęto rozmowy dyplomatyczne na temat planowanej budowy ruro-
ciągu Odessa – Brody – Gdańsk, który ma w przyszłości posłużyć jako euroazjatycki 
korytarz transportu ropy naft owej.

W październiku 2008 roku ustalono, że Ukraina będzie dostawała gaz od rosyj-
skiego Gazpromu bez pośredników, a ceny surowca w ciągu trzech lat mają 
wzrosnąć do poziomu cen światowych. Powyższe decyzje wywołały kolejne napię-
cia pomiędzy Kijowem a Moskwą. Bardzo szybko, bo już na przełomie listopada 
i grudnia 2008 roku Rosja zaczęła wymagać od Ukrainy spłaty długów za dostawy 
gazu i zagroziła znacznym podwyższeniem ceny surowca z 179,5 USD za 1000 m3 
w 2008 roku do 400–418 USD za 1000 m3 w 2009 roku. Kulminacją konfl iktu było 
przerwanie dostawy gazu na Ukrainę w dniu 1 stycznia 2009 roku przez rosyjski 
Gazprom. Nie zaradziła temu nawet opłata za dostarczony gaz dokonana przez 
Ukrainę za miesiąc z góry za grudzień 2008 roku. 

Rosji, która przeżywała wówczas kryzys gospodarczy i potrzebowała zwiększe-
nia dochodów do budżetu, zależało na zmuszeniu Ukrainy do akceptacji nowych 
cen gazu. Również, analizując cele geostrategiczne, Federacja Rosyjska była zain-
teresowana w stworzeniu negatywnej opinii o państwie ukraińskim w oczach 
krajów Unii Europejskiej, do których dostawa gazu została przerwana 7 stycznia 
2009 roku. Dostawa surowca na Ukrainę i do Unii Europejskiej została wznowiona 
20 stycznia wskutek podpisania kilka dni wcześniej długoterminowej umowy 
o współpracy energetycznej na lata 2009–2018 pomiędzy Gazpromem i Naft oga-
zem Ukrainy. Warunki zawarte w umowie wydawały się być korzystne dla obu 
stron konfl iktu: Ukraina zobowiązała się płacić za gaz w 2009 roku zgodnie z ceną 
światową uzyskując 20% dyskonto, zachowując przy tym dotychczasową cenę za 
tranzyt rosyjskiego surowca do Unii Europejskiej. W 2010 roku opłaty za gaz 
i tranzyt dla Ukrainy mają osiągnąć poziom światowy. Natomiast konsorcjum 
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RosUkrEnergo miało być usunięte ze struktur zarządzających dostawą surowca, 
oraz nie przewidziano pojawienia się w zamian innych pośredników16.

Warto nadmienić, że historia opisanych konfl iktów jest o wiele starsza, niż 
przyjęło się uważać i sięga lat 30. XX wieku ponieważ cały radziecki przemysł 
gazowy i infrastruktura gazowa miała swoje prapoczątki na Ukrainie. Nawet po 
tym jak wydobycie gazu w większości przeniosło się na zachodnią Syberię, Ukra-
ina nadal pozostała terenem o najgęstszej sieci rurociągowej w Związku Radziec-
kim. Wraz z rozpadem ZSRR wzdłuż granic republik okazało się, że elementy tego 
systemu usytuowane są tak, że nie może on dalej działać.

 Wiele strategicznych obiektów „Gazpromu” znajdują się właśnie na Ukrainie, 
czyli poza jego bezpośrednią kontrolą. Po pierwsze są to rurociągi, a po wtóre – 
Ukraina kontroluje dużą część zbiorników gazowych powiązanych z rosyjskim 
systemem eksportowym. Z drugiej strony, Ukraina, której główną częścią gospo-
darki jest przemysł ciężki, już wyczerpała swoje złoża gazowe i w obecnej chwili 
jest uzależniona od dostawy gazu z Syberii. Tak zrodziła się sytuacja wzajemnego 
uzależnienia. Rosja potrzebuje ukraińskiej infrastruktury, żeby móc wywiązać się 
z europejskich kontraktów eksportowych, a Ukraina potrzebuje rosyjskiego gazu. 
W sytuacji konfl iktowej Rosja może ulec pokusie, by zakręcić gaz, a Ukraina – 
zawiesić działanie tej infrastruktury. Jak udowodniła historia taka wzajemna 
zależność już niejednokrotnie powodowała konfl ikty17. 

Rosja, będąc hegemonem w regionie Azji Centralnej, nie chce również osłabić 
(i tym bardziej stracić) wpływu na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W tym 
względzie szczególnie zależy jej na Ukrainie. Nie możemy pominąć tutaj też kwe-
stii politycznej. Ukraina granicząc z krajami Unii Europejskiej oraz NATO, jest dla 
Rosji swego rodzaju strefą buforową. Ważnym i kluczowym dla zrozumienia 
przyczyn konfl iktów Kijowa z Moskwą jest dążenie Ukrainy ku integracji z wyżej 
wspomnianymi instytucjami europejskimi, co w gruncie rzeczy uderza w interesy 
Federacji Rosyjskiej. Warto wspomnieć o tym, że nie jest w interesach założyciela 
obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw poszerzenie Północnoatlantyckiego 
Sojuszu (NATO) o młode niepodległe kraje, takie jak Ukraina czy też Gruzja. 
Rezultatem planów wejścia Ukrainy do NATO i wojny rosyjsko-gruzińskiej był 
otwarty ukraińsko-rosyjski konfl ikt energetyczny. Był on dosyć niespodziewany ze 
względu na to, że w grudniu 2007 roku Ukraina i Rosja podpisali porozumienie 

16 Rocznik strategiczny 2008/09, red. R. Kuźniar, Warszawa 2009, s. 215–216.
17 КИД, Financial Times: За газовым спором стоит битва олигархов, z 8 stycznia 2009 r., 

http://zadonbass.org/economynews/message.html?id=96522. 
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w sprawie ceny za dostawę gazu na Ukrainę. Została ustalona kwota 179,5 USD za 
1000 m3 surowca, co można było uważać za pewne ustępstwo ze strony Federacji 
Rosyjskiej18. 

Potencjalne wejście Ukrainy do NATO oznaczałoby poszerzenie nie tylko 
obszaru bezpieczeństwa Zachodu, ale również poszerzenie obszaru demokratycz-
nego i prawnego cywilizacji zachodniej, z czym Rosja nie byłaby w stanie konku-
rować. Gdyby pluralistyczna i suwerenna Ukraina faktycznie się usamodzielniła, 
byłoby to poważnym wyzwaniem zastarzałemu systemowi rosyjskiemu19.

Spójrzmy na sytuację międzynarodową z 2009 roku, która umożliwiła Rosji 
podjęcie tak zdecydowanych kroków. Supermocarstwo Stany Zjednoczone – są 
zaabsorbowane prezydencką kampanią wyborczą, narastającym kryzysem ekono-
micznym oraz problemami wynikającymi z uczestnictwem w konfl iktach zbrojnych 
w Iraku i Afganistanie. Natomiast Unia Europejska pochłonięta była rozwiązywa-
niem wewnętrznych problemów instytucjonalnych związanych z opracowaniem 
i implementacją Traktatu Lizbońskiego. Ukraina natomiast była całkowicie zanu-
rzona w nieustającym od czasów pomarańczowej rewolucji konfl ikcie wewnętrz-
nym. Rozbieżności polityczne towarzyszące ukraińskim politykom były wykorzy-
stywane przez liderów państwa (prezydenta, premiera) dla własnych, doraźnych 
interesów, co osłabiło Ukrainę pod każdym względem, i odstawiło na drugi plan 
ochronę interesów narodowych oraz priorytetów strategicznych dla państwa, 
takich jak kwestia bezpieczeństwa energetycznego20. Wszystkie te aspekty „roz-
wiązały ręce” Rosji i pozwoliły jej jako doskonałemu strategowi, wykorzystać 
sytuację i zwrócić na siebie uwagę całego świata. Użyta przez nią w tym celu broń 
energetyczna okazała się jak najbardziej trafnym wyborem, o którego skutkach 
mieliśmy przekonać się bezzwłocznie.

Rosja obwiniała Ukrainę, Ukraina – Rosję. Natomiast Unia Europejska w począt-
kowym etapie w ogóle nie zareagowała na powstałe na wschodzie problemy 
i potraktowała konfl ikt jako wyłącznie rosyjsko-ukraiński. Bruksela zaangażowała 
się do rozwiązania napiętej sytuacji dopiero w momencie przerwania dostawy 
surowca do państw Wspólnoty. W świetle wspomnianej wyżej sytuacji międzyna-
rodowej jawi się sporo pytań o to, która ze stron konfl iktu gazowego zyskała, a która 
straciła? 

18 P. Bajor, Stosunki ukraińsko-rosyjskie. Kryzys strategicznego partnerstwa, „Bezpieczeństwo na-
rodowe. Irak. Pięć lat i co dalej?”, Warszawa 2009, nr I-II – 2009/9–10, s. 172–173.

19 Л. Шевцова, Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно 
с Западом , Московский Центр Карнеги, Москва 2010, с. 117.

20 Ibidem, s. 204–212.
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SKUTKI KONFLIKTU GAZOWEGO DLA UKRAINY

Jak stwierdza waszyngtoński Institute of International Economics, zastosowanie 
broni ekonomicznej (w opisanym przypadku energetycznej) w celu politycznym 
w jednej trzeciej przypadków przynosi bezapelacyjne sukcesy, co „stanowi procent 
powodzenia mniej więcej zbliżony do zwycięstw odniesionych dzięki odwołaniu 
się do siły zbrojnej w ciągu ostatniego stulecia”21. Styczniowa wojna gazowa znacz-
nie podważyła reputację państwa ukraińskiego w jego dążeniu ku integracji 
europejskiej, gdyż obnażyła kraj jako mało stabilny, niegodny zaufania partner 
polityczny i gospodarczy. 

Ukraina nie może całkowicie czuć się bez winy, ponieważ ofi cjalnie Kijów już od 
wielu lat nie zdołał sformować przejrzystego mechanizmu tranzytu i podziału 
resursów gazowych. Tak, na przykład, Aleksandr Suszko – dyrektor naukowy Insty-
tutu współpracy euroatlantyckiej zwraca uwagę na fakt, że zarówno ukraińscy, jak 
i zagraniczni eksperci od lat krytykowali stan, który istniał w ukraińsko-rosyjskich 
stosunkach gazowych, jednak nic się nie zmieniło i zagmatwany korupcyjny system 
z uczestnictwem pośredników został zachowany do dziś. Jego zdaniem na chaotyczne 
zachowanie Ukrainy w oczach Europy wskazuje również to, że memorandum ener-
getyczne podpisane w 2005 roku do dziś nie jest realizowane przez Kijów. 

Przedstawmy teraz wewnętrzne skutki „zakręcenia kurku gazowego” dla Ukrainy. 
Najbardziej w opisywanej sytuacji kryzysowej ucierpiał ukraiński przemysł ciężki, 
który już wcześniej znajdował się w trudnej sytuacji z racji spadku koniunktury na 
rynkach światowych. Przez zmniejszenie dostaw gazu część przedsiębiorstw 
zmuszona była zmniejszać lub zawieszać produkcję, a w najlepszym przypadku – 
przechodzić na inne nośniki energii. 

 Straty Kijowa przeniosły się także na płaszczyznę stosunków międzynarodo-
wych. Świadczy o tym ostrzeżenie, które dostała Ukraina od szefa Komisji Euro-
pejskiej Barroso dotyczące ewentualnego zbliżenia z Unią Europejską, którego 
warunkiem musi być bezpieczny tranzyt rosyjskiego gazu do Europy przez tery-
torium Kijowa. Opinie Brukseli doskonale wyraził poseł słowacki, Urban Rusnak 
w wywiadzie dla ukraińskiej gazety „Glawred” zwrócił uwagę, że po konfl ikcie 
gazowym Unia Europejska będzie bardziej precyzyjnie wymagała od Ukrainy 
rzetelnego wykonania wszystkich zobowiązań22. 

21 C. Jean. Geopolityka, Wrocław 2007, s. 222.
22 А. Гетьманчук, У. Руснак: «ЕС станет более четко требовать от Украины выполнения всех ее 

обязательств», «Главред», 15.01.2009, http://www.glavred.info/archive/2009/01/15/144135–9.html.
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Starcie ukraińsko-rosyjskie miało również pozytywne deklinacje. Zdaniem 
analityków przede wszystkim, że Ukrainie udało się wytrzymać w wojnie gazowej 
z Rosją zarówno w politycznym, jak i w gospodarczym sensie. Jak uważa ukraiński 
ekspert od stosunków międzynarodowych Walerij Czałyj – Ukraina powinna 
wobec tych państw, z którymi sformowała stosunki asymetryczne, użyć posiada-
nych przez nią argumentów, które wyrównają tę asymetrię, czyli doprowadzą do 
bardziej adekwatnej strategii. 

W perspektywie strategicznej konfl ikt z Rosją pozwolił Ukrainie na stworzenie 
bardziej przejrzystego wewnętrznego rynku gazowego, uniknięcie wpływu konku-
rencji w kwestiach, które są przedmiotem bezpieczeństwa narodowego. Rok 2009 
przyniósł Ukrainie również zmianę w relacjach dwustronnych z Rosją. Moskwa 
od zawsze w zamian za udzielane Kijowowi dyskonta na gaz oczekiwała możliwo-
ści bezpośredniego wpływania na politykę wewnętrzną Ukrainy. Konfl ikt choć 
przyniósł podniesienie cen gazu, to jednak pozwolił w pewien sposób uwolnić 
Kijów od wpływów wielkiego sąsiada.

Ukraina podczas konfl iktu z Rosją miała również okazję po raz pierwszy spraw-
dzić swój system gazowo-transportowy, który zdał egzamin w powstałej ekstre-
malnej sytuacji międzynarodowej. Jak zaznaczył radca prezesa „Ukrtransnaft y” 
Mychajło Gonczar – ukraiński system gazowo-transportowy może działać w obu 
kierunkach, zarówno z Zachodu na Wschód, jak i ze Wschodu na Zachód, co 
okazało się bardzo przydatne w sytuacji, gdy zaistniała konieczność dostarczenia 
gazu na wschód Ukrainy w celu ogrzania tamtejszych budynków mieszkalnych. 

Skutkiem zaistniałego konfl iktu będzie w przyszłości zmiana polityki UE w kwe-
stii importu rosyjskiego gazu. Takie stanowisko UE jest bardzo korzystne dla 
Ukrainy w jej stosunkach ze Wspólnotą Europejską. Zdaniem Mychajła Gonczara, 
im większe jest uzależnienie UE od rosyjskich surowców energetycznych, tym 
bardziej nieokreślona jest postawa Unii wobec Rosji w dosyć szerokim zakresie 
kwestii politycznych. Jak zaznacza Mychajło Gonczar, dla Ukrainy jest ważny 
jakikolwiek czynnik, który zmniejsza uzależnienie Brukseli od Moskwy. „Ten 
konfl ikt dał możliwość sprawdzenia wszystkich prawdziwych przyjaciół Ukrainy 
w Unii Europejskiej” – twierdzi Dyrektor programów energetycznych centrum 
„NOMOC” Walerij Czałyj, – „Zobaczyliśmy, na kogo możemy liczyć we współ-
pracy długoterminowej, a kto działa na krótkim dystansie”23.

23 Ю. Онишків, Війна таки холодна, „Главред”, 27.01.2009, http://www.glavred.info/archi-
ve/2009/01/27/101743–3.html.
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Zwycięstwem Ukrainy jest też usunięcie pośrednika z systemu organizacji 
dostarczania rosyjskiego gazu. Doświadczenie wojny gazowej udowodniło, że dla 
Ukrainy taki pośrednik pełnił rolę mechanizmu generowania długów i miał na 
celu doprowadzić „Naft ogaz” do bankructwa, aby następnie móc kontrolować 
ukraiński system gazowo-transportowy. 

Jak zaznacza Jurij Onyszkiw – dziennikarz gazety „Gławred” – pozytywnym 
faktem, który nie przewidziała Rosja, było zjednoczenie liderów rządu ukraiń-
skiego, we wspólnej walce z zagrażającym niebezpieczeństwem zewnętrznym, 
mimo konfl iktów wewnętrznych w rządzie. To przyczyniło się do zrozumienia, że 
szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie zabezpieczenia energetycznego, 
dywersyfi kację oraz wydobywanie własnych surowców – podstawy bezpieczeństwa 
energetycznego. Właśnie zaniechanie rozwiązania danych problemów pozwoliło 
Rosji zastosować broń gazową przeciwko Ukrainie24. 

Wśród pozytywów warto wymienić także podpisanie w marcu 2009 roku przez 
Ukrainę i Unię Europejską wspólnej deklaracji o modernizacji ukraińskiego sys-
temu gazowo-transportowego. UE udzieliła Ukrainie na te cele kredyt o wysokości 
2,57 mld USD. Zgodnie z porozumieniem odbiorcy europejscy uzyskali prawo do 
kupowania gazu na ukraińsko-rosyjskiej granicy, co do tej pory odbywało się na 
granicy Ukrainy z Unią Europejską. To był ważny krok w sprawie włączenia 
Ukrainy do energetyczno-gospodarczej przestrzeni Europy oraz odpowiedź na 
działania Kremla. Ponadto Wspólnota Europejska zaczęła przygotowywać alter-
natywę dla rosyjskiego gazu i przeznaczyła około 4 mld euro na projekty, które 
mają w przyszłości zmniejszyć uzależnienie UE od rosyjskiego surowca. Najwięk-
szym z nich ma być projekt „Nabucco”, który planowo ma przebiegać z Azji Cen-
tralnej do Europy, omijając Rosję25. 

Na ile uda się zrealizować ten projekt czas pokaże, ponieważ już 9 kwietnia 2010 
roku zaczęła się budowa rurociągu Nord Stream, mającego początek w Vyborgu 
w Zatoce Fińskiej. W uroczystym otwarciu budowy wzięli udział Prezydent Rosji 
Dmitrij Miedwiediew, komisarz UE ds. energii Günther Oettinger oraz minister 
Francji ds. handlu Anne-Marie Idrac i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Dmitrij 
Miedwiediew zapewnił, że nowy gazociąg zagwarantuje dostawy surowca do 
odbiorców europejskich po rozsądnych cenach i pomoże uniknąć problemów 
wynikających z dotychczasowych niedoskonałości prawnych aspektów tranzyto-

24 Ibidem.
25 Л. Шевцова, op.cit., s. 119–120.
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wych. Prezydent miał na myśli oczywiście Ukrainę oraz inne kraje z byłej radziec-
kiej strefy wpływów26.

SKUTKI KONFLIKTU GAZOWEGO DLA ROSJI

Władze rosyjskie zmuszone były osobiście wyznać polityczny pretekst konfl iktu 
gazowego 2009 roku. Jednak przedstawiły własną interpretację, przekładając 
odpowiedzialność za „wojnę gazową” wyłącznie na ukraińską elitę polityczną i jej 
konfl ikty wewnętrzne oraz wsparcie nadawane Ukrainie ze strony Stanów Zjed-
noczonych. Podczas spotkania z niemiecką telewizją ARD Władimir Putin 
powiedział: „dziś wielu ludzi na Ukrainie jest rozczarowanych. Byli liderzy poma-
rańczowej rewolucji zdradzili oczekiwanie narodu i jego zaufanie. Rywalizacja 
polityczna przerodziła się w kłótnie między klanami, które dążą nie ku budowie 
demokracji i rynku, lecz ku realizacji własnych ambicji i uzyskaniu dostępu do 
potoków fi nansowych, jednym z których jest handel rosyjskim gazem zarówno jak 
wewnątrz państwa, tak i poza jego granicami”27. Dosyć dziwnym wydaje się takie 
przejmowanie się Rosji losem ukraińskiego narodu po „pomarańczowej rewolucji”, 
którą sama próbowała przydusić i która posłużyła pretekstem do „wojny gazowej” 
w 2006 roku. Nie mniej dziwną formą efektywnej pomocy ukraińskiemu narodowi 
było zawieszenie dostaw gazu na Ukrainę i do krajów Unii Europejskiej.

W oczach Europy początkowo winowajcą w zaprzestaniu dostawy rosyjskiego 
gazu do UE była Ukraina. „Kontrolerzy gazowi” wysłani przez Komisję Europejską 
potwierdzili 14 stycznia 2009 roku, że właśnie Ukraina blokuje tranzyt surowca, 
przekazywanego przez rurociągi, które znajdują się na jej terytorium. Dla wyja-
śnienia sytuacji 10 stycznia 2009 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej została 
zawarta umowa o monitoringu tranzytu gazu przez Ukrainę za pomocą ekspertów 
europejskich, obecnych w obiektach ukraińskiego systemu gazowo-transpor-
towego28.

 Inicjując „wojny gazowe”, Federacja Rosyjska zaszkodziła również własnemu 
wizerunkowi jako stabilnego i przewidywalnego dostawcy surowców energetycz-
nych. Cytując Marcina Kaczmarka, były prezydent FR Władimir Putin „wielokrot-

26 A. Łakoma, Kreml wygrywa gazem, „Rzeczpospolita. Ekonomia & Rynek” 10–11.04.2010, nr 
84 (8595), s. B1.

27 Л. Шевцова, op.cit., с. 118–119.
28 Европа назвала виновников газовой войны, 15.01.2009, http://vlasti.net/news/34214.
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nie dawał do zrozumienia, że potencjał Rosji w połączeniu z jej niezawodnością 
jako dostawcy staną się narzędziem do odbudowy międzynarodowej pozycji”29. 

Zachowanie Rosji uznane zostało przez Wspólnotę Europejską za nieodpowie-
dzialne i nieadekwatne do współczesnej sytuacji międzynarodowej. Teraz Rosji 
będzie o wiele trudniej otrzymać wsparcie w Europie dla inicjatywy budownictwa 
wspomnianych gazociągów omijających Ukrainę. Wstrzymanie dostaw gazu 
uderzyło również w gospodarkę państwa – eksportera, straty fi nansowe szacowane 
przez prezesa „Gazpromu” wyniosły około 1,1 mld USD. Były zastępca prezesa 
Gazpromu Aleksandr Riazanow, podsumowując wyniki wojny gazowej 2009 roku 
odnotowuje, że rosyjski Gazprom tę wojnę przegrał z oszałamiającą stratą: spadek 
wydobycia gazu wyniósł 14%, a straty fi nansowe Gazpromu sięgają 1,8 mld USD. 
Zdaniem szefa spółki to jest tylko część ceny, którą Rosja zapłaciła za swoje postę-
powania wobec Ukrainy. Niemożliwe do wycenienia są aktualnie straty Federacji 
Rosyjskiej związane z ewentualną zmianą polityki energetycznej Europy, których 
to wysokość poznamy w najbliższej przyszłości30.

Konfl ikt rosyjsko-ukraiński przyniósł Moskwie nieprzecenione doświadczenie. 
Powołując się na analizy ekspertów, Rosja w konfl ikcie gazowym z Ukrainą po raz 
pierwszy na tak dużą skalę sprawdziła technologię użycia broni energetycznej 
zarówno przeciwko Ukrainie, jak i przeciwko Unii Europejskiej. Ważnym aspektem 
jest również to, że rosyjskie zasoby gazu powoli zaczynają się zmniejszać, co nasuwa 
przypuszczenie, że wstrzymanie dostaw do Europy było powiązane nie tylko 
z problemami Ukrainy, lecz też wzrostem defi cytu gazu w Rosji i trudnościami 
jednoczesnego zaspokojenia potrzeb rynku wewnętrznego oraz zagranicznego. 
Gdyby Rosja miała wystarczające zasoby gazu, nie musiałaby częściowo brać go 
z Afryki Północnej oraz Ameryki Południowej, a przy tym też zawieszać działalność 
stu własnych punktów wydobycia surowca.

Kryzys gazowy z 2009 roku stał się kolejnym przykładem tego, że Rosja dla 
osiągnięcia własnych celów w polityce zewnętrznej jest w stanie zlekceważyć głos 
Unii Europejskiej. Pojawiają się przypuszczenia, że ukraińsko-rosyjska „wojna 
gazowa” jest kontynuacją gruzińsko-rosyjskiego konfl iktu w sierpniu 2008 roku. 
Zgodnie z opinią zachodnich ekspertów Rosja stawiała te same cele, tylko starała 
się osiągnąć je w inny sposób31. 

29 M. Kaczmarski, op.cit. s. 160.
30 Л. Шевцова,  op.cit., s. 119.
31 Ю. Онишків, op.cit.
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Federacja Rosyjska jest kluczowym aktorem w międzynarodowym podziale 
surowców energetycznych i trasy ich tranzytu, co nie wątpliwie będzie powiązane 
z jej narzędziami polityki zagranicznej w przyszłości32. Postępowanie Moskwy 
świadczy o jej dążeniu do zajęcia miejsca mocarstwa zdolnego do współdecydo-
wania o losach zarówno Europy, jak i całego świata. Wzorcem dla Rosji w tym 
względzie pozostają Stany Zjednoczone, a nie Unia Europejska33.

Słabym punktem Rosji jest aktualnie stale zmniejszające się wydobycie gazu 
ziemnego i ropy na Syberii. Żeby to zmienić, potrzebne są wielomiliardowe inwe-
stycje i ekspertyzy zagraniczne. A co za tym idzie, Rosja musiałaby „podzielić się” 
swoją własnością i dochodami z państwami zachodnimi, co z kolei uderza w inte-
resy rosyjskiej „suwerennej demokracji”. Moskwa miała zamiar kupować gaz od 
Turkmenistanu i przekazywać go przez terytorium Ukrainy do Unii Europejskiej, 
pozwoliłoby to zarezerwować surowiec z Syberii dla Gazociągu Północnego. 
Turkmenistan zaczął jednak dostarczać swój gaz do Iranu. W chwili obecnej 
przekazuje on Teheranowi 8 mld m3 surowca rocznie, która to ilość ma dwukrotnie 
wzrosnąć w ciągu kolejnych kilku lat. Obecnie szacuje się, że w przypadku jedno-
czesnej budowy gazociągu do Chin o przepuszczalności 30 mld m3 gazu rocznie, 
surowca zabraknie dla Gazociągu Północnego34. 

 KONSEKWENCJE KONFLIKTU GAZOWEGO 
DLA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Opisane wyżej kryzysy gazowe udowodniły, że bezpieczeństwo energetyczne 
stało się nowym wyzwaniem dla całej Wspólnoty Europejskiej. Przede wszystkim 
widoczny jest brak jednego „wspólnego głosu” państw członkowskich w tej kwestii, 
wynikający z różniących się od siebie interesów polityki bilateralnej poszczególnych 
państw unijnych z Rosją. Temat ten doskonale poruszył w swoim felietonie bry-
tyjski historyk Paul Johnson: „Gdy Unia staje w obliczu próby w polityce zagra-
nicznej i gospodarce, pokazuje, że nie jest jednością, ale źle dobraną zbieraniną 
słabych i niezdecydowanych państw. Każde z nich na pierwszym miejscu stawia 

32 M. Kaczmarski, op.cit., s. 151.
33 M. Kaczmarski, E. Smolar, Unia Europejska wobec Rosji 2004–2007, „Policy Paper” 2007, nr 3, 

s. 10–11.
34 E. Th ompson, Rosyjski drapieżnik, „Wprost”, 3–10.01.2010, nr 1/2, s. 115.
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własne interesy (zazwyczaj źle zdefi niowane). W rezultacie UE znaczy o wiele 
mniej niż suma jej części składowych”35. 

Przedstawione przez Johnsona zróżnicowanie poglądów jest spowodowane tym, 
że w ramach Unii Europejskiej są kraje mniej lub bardziej uzależnione od dostaw 
rosyjskiego gazu. Są również takie, które całkowicie pozostają wolne od zależności 
w tej kwestii. Jednocześnie różne bywało w przeszłości podejście państw człon-
kowskich do wiarygodności Federacji Rosyjskiej jako partnera. Niektóre kraje, tak 
jak na przykład Polska i państwa bałtyckie, byli zdania, że dla osiągnięcia własnych 
celów Rosja będzie mogła zastosować szantaż energetyczny. W ówczesnym dys-
kursie międzynarodowym Francja, Niemcy, Austria, uważali Rosję za bardziej 
wiarygodnego partnera i bardziej stabilnego dostawcę surowców energetycznych 
niż inni36. Dlatego nie bez przyczyny Niemcy, będące największym konsumentem 
zasobów energetycznych w Unii Europejskiej, utrzymują strategiczne partnerstwo 
z Federacją Rosyjską, ściśle współpracują w dziedzinie energetycznej nie tylko 
w roli importera gazu i ropy naft owej, ale też aktywnie prowadzą dialog energe-
tyczny na najwyższym szczeblu politycznym. Często ta polityka odbiega od 
wspólnych interesów Europy37.

Kryzys gazowy 2009 roku ujawnił kilka słabych punktów Europy. Po pierwsze, 
kraje UE nie potrafi ły w sposób adekwatny ocenić przyczyny i charakter, konfl iktu. 
Po wtóre, państwa unijne nie potrafi ły odpowiednio zareagować na wyzwania 
wobec własnego bezpieczeństwa energetycznego. Po trzecie, Wspólnota odczuła 
zgubność tego, że europejskie zasoby przekazu gazowego nie są powiązane ze sobą, 
co znacznie utrudniało i uniemożliwiało kompensację braku surowca z innych 
gazociągów.

Straty gospodarcze najbardziej dotknęły nowe państwa członkowskie, które, 
podobnie jak Ukraina, nie posiadają własnego zdywersyfi kowanego systemu 
dostawy energii. Według informacji podanej przez premiera Słowacji Roberta Fico 
przez kryzys gazowy jego kraj tracił codziennie około 100 mln euro. W podobnej 
sytuacji znalazła się Bułgaria, która największych strat zaznała w przemyśle ciężkim, 
tracąc dziesiątki milionów euro. Znacznie mniej ucierpiały „stare” kraje Unii oraz 
partnerzy Rosji w budownictwie północnego i południowego rurociągu – Niemcy 
i Włochy. Na pozycji wygranej okazały się jedynie konsorcja energetyczne z Nor-
wegii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii, ponieważ właśnie przez należące do nich 

35 P. Johnson, Demokracja w potrzebie. Gdzie są nasi przywódcy?, „Forbes” 2009, nr 1, s. 6.
36 M. Kaczmarski, E. Smolar, op.cit., s. 8. 
37 P. Buras, op.cit., s. 4–7.
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resursy energetyczne w znaczącej części były pokrywane braki gazu dla innych 
państw Wspólnoty Europejskiej38.

Po zakończeniu kryzysu gazowego można mówić o pewnej zmianie i zaostrze-
niu polityki wielu państw członkowskich UE w stosunku do Rosji. Prezydent 
Francji, mimo przekonania o tym, że Rosja jest wielkim mocarstwem przyszłości, 
publicznie wezwał ją do nieużywania energetyki jako narzędzia w polityce. 
W sierpniu 2007 roku podczas przemówienia do francuskich ambasadorów pre-
zydent powiedział: „Rosja zaznacza swój powrót na scenę światową grając – z pewną 
brutalnością – swymi atutami, głównie naft owymi i gazowymi w tym czasie, gdy 
świat, a szczególnie Europa, ma nadzieję na ważny i pozytywny wkład Rosji w roz-
wiązanie międzynarodowych problemów”39. 

Ściśle związane z Rosją w kwestiach energetycznych są również Włochy, dla 
których najważniejsze jest zagwarantowanie sobie dostępów do rosyjskich zasobów 
gazowych. W tym celu w listopadzie 2006 roku włoski koncern Eni przedłużył 
kontrakt z rosyjskim Gazpromem do 2035 roku i popiera jego inwestycje na rynkach 
południowoeuropejskich, będąc w tej kwestii głównym partnerem rosyjskiego 
monopolisty gazowego. Włochy oprócz tego dopuściły Gazprom na swój wewnętrzny 
rynek dystrybucji detalicznej surowca40. W czerwcu 2007 roku Eni i Gazprom 
podpisały memorandum o budowie południowego gazociągu South Stream o dłu-
gości 900 km, który przez Morze Czarne ma połączyć punkty przekazu surowca 
w Rosji i Bułgarii, a później rozgałęzić się na terytorium Bułgarii w dwóch kierun-
kach: południowym – do Grecji i Włoch oraz północnym – na Węgry i do Austrii. 
Zainteresowanie w uczestnictwie w projekcie ogłosiły też Bułgaria i Grecja41. 

Przeciwstawną pozycję zajęła Wielka Brytania, która jako pierwsza z dużych 
państw Unii Europejskiej krytykowała politykę zagraniczną Rosji prowadzoną 
przez Władimira Putina. Warto zwrócić uwagę na to, że władze rosyjskie pozbawiły 
inwestorów brytyjskich koncernu Shell udziałów w projekcie Sachalin-2. W czerwcu 
2007 roku zmusiły rosyjsko-brytyjską Tiumeńską Kompanię Naft ową British 
Petrolium (TNK-BP) sprzedać połowę swoich udziałów w projekcie Kowyktyń-

38 Ю. Онишків, op.cit.
39 M. Kaczmarski, E. Smolar, op.cit., s. 17.
40 Ibidem, s. 18.
41 A. Łoskot-Strachota, South Stream: nowy projekt, stare cele, „Tydzień na Wschodzie. Biuletyn 

Analityczny. Rosja. Kaukaz. Azja Centralna”, 27.06.2007, nr 15, s. 2.
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skim, w ramach którego konsorcjum pracował nad gazyfi kacją obwodu irkuckiego 
z wykorzystaniem największego złoża gazu w Kowykcie (Wschodnia Syberia)42. 

Unia Europejska obecnie znajduje się na rozdrożu: z jednej strony toczą się 
rozmowy o kluczowym znaczeniu solidarności energetycznej oraz stworzeniu 
systemu wzajemnej pomocy dla państw, które ucierpiały podczas kryzysu gazo-
wego, natomiast z drugiej strony trwają opracowania budowy nowego rurociągu 
Nabucco. Komisji Europejskiej zaczęło szczególnie zależeć na realizacji tego pro-
jektu po „wojnie gazowej” w 2009 roku. Jednak nie jest to zbyt łatwe do zrealizo-
wania, ponieważ jak powiedział podczas swojej wizyty w Moskwie komisarz 
Oettinger, Rosja będzie głównym partnerem UE w dziedzinie energetyki jeszcze 
przez dziesiątki lat, dlatego też była pierwszym krajem, do którego odbył swoją 
wizytę na stanowisku komisarza. Jednocześnie Rosja planuje rozpoczęcie w 2011 
roku budowy kolejnego, konkurencyjnego dla Nabucco, gazociągu South Stream 
o długości 1220 km i zdolności przesyłowej około 63 mld m3 gazu rocznie, który 
przebiegać ma po dnie Morza Czarnego. Projekt ten uniemożliwi to uniezależnie-
nie Unii Europejskiej od dostaw surowca z FR. Jednak, zdaniem ekspertów, zreali-
zowany może być tylko jeden z tych projektów, ponieważ wymaga olbrzymich 
inwestycji również państw unijnych43.

Nowe podejście Europy do problematyki bezpieczeństwa energetycznego zna-
lazło swoje odzwierciedlenie również w Traktacie Lizbońskim, który wszedł w życie 
1 grudnia 2009 roku. Zdaniem francuskiego fi lozofa i obrońcy praw człowieka 
Andre Glucksmann’a Unia Europejska musi zdefi niować swoją pozycję w stosunku 
do Rosji. Zaznacza on podczas wywiadu dla tygodnika „Wprost”: „Europa musi 
wypracować bardziej klarowną i mocniejszą pozycję wobec fenomenu putinizmu, 
zrozumieć prawdziwe aspekty tej kwestii. Unia nie może akceptować metod szan-
tażu, jak ten, dotyczący energii, a europejscy przywódcy muszą przestać jeździć do 
Moskwy, by tam przypieczętowywać satysfakcjonujące dla Rosji umowy energe-
tyczne, pokazując jednocześnie własną słabość. W kwestii energetycznej musimy 
odzyskać solidarność, jaką miała Europa, gdy po II wojnie światowej decydowała 
się na współpracę w sektorze węgla i stali”44.

O wzrastającej roli kwestii polityki energetycznej i nowym podejściu do niej 
krajów członkowskich świadczy również fakt, że została ona zawarta w strategii 

42 E. Paszyc, Gazprom przejmuje Kowyktę, „Tydzień na Wschodzie. Biuletyn Analityczny. Rosja. 
Kaukaz. Azja Centralna”, 27.06.2007, nr 15, s. 5.

43 A. Łakoma, op.cit., s. B1.
44 Europa pod Traktatem Lizbońskim, „Wprost”, 3–10.01.2010, nr 1/2, s. 96. 
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rozwoju gospodarczego dla Unii Europejskiej – „Europa 2020”, którą przygotowała 
Komisja Europejska dla Wspólnoty na najbliższe dziesięć lat. Priorytetowym jest 
dla KE promowanie gospodarki zużywającej mniej zasobów naturalnych oraz 
próba przeniesienia kwestii energetycznej ze szczeblu krajowego na unijny45. 

Zdaniem politologa Ewy Th ompson, w przyszłości „Rosja pozostanie Rosją, 
krajem, który żyje ze sprzedaży surowców odebranych małym narodom północnej 
Azji”46. Natomiast według prognoz na 2010 rok Edwarda Lucasa, brytyjskiego 
korespondenta „Th e Economist”, w sytuacji, gdy państwa zachodnie będą zabiegać 
o względy Rosji, dużo mogą stracić też Ukraina i Gruzja, ponieważ Ukraina nadal 
będzie dążyła do zbliżenia się z Unią Europejską, a ta z kolei „nie jest skłonna do 
podejmowania śmiałych działań w celu rozszerzenia federacji”47. Czyli innymi 
słowy Ukraina pozostanie bardzo podatna na wpływ ze strony Federacji Rosyjskiej, 
podobnie jak takie państwa członkowskie, jak Estonia, Litwa oraz Łotwa, których 
w razie zagrożenia Wspólnota też nie będzie w stanie odpowiednio bronić, oba-
wiając się zepsuć stosunki z Rosją. Zdaniem dziennikarza, Unia Europejska będzie 
miała poważny problem z obroną jej interesów w strefi e bezpieczeństwa energe-
tycznego, „gdyż napotka sprzeciwy potężnych lobbystów z niemieckiej i włoskiej 
branży energetycznej. Krótko mówiąc, UE będzie słaba, zajęta sobą i podzielo-
na”48. 

PODSUMOWANIE

Wydaje się, że doświadczenia kryzysu gazowego Ukrainę niczego nie nauczyły, 
a nowy rząd prezydenta Wiktora Junukowycza wręcz tę politykę wspiera. Na 
dowód tego w dniu 21 kwietnia b.r. pomiędzy Rosją a Ukrainą została zawarta 
umowa, zgodnie z którą Ukraina zobowiązała się zwiększyć zakup surowca od 
rosyjskiego partnera do 36,5 mld m3 w 2010 roku, a cena surowca dla niej została 
obniżona o 100 USD za 1000 m3. W zamian za tańszy gaz Ukraina zgodziła się na 
wcześniejsze podpisanie umowy, przedłużającej pobyt rosyjskiej fl oty w Sewasto-
polu. Poprzednia taka umowa była zawarta 28 maja 1997 roku i przywidywała 

45 K. Rybiński, Strategia hipokrytów, „Wprost”, 21.03.2010, nr 12, s. 49.
46 E. Th ompson, op.cit., s. 115.
47 E. Lucas, Wiele hałasu o coś, „Wprost”, 3–10.01.2010, nr 1/2, s. 117.
48 Ibidem, s. 117.
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stacjonowanie rosyjskiej fl oty na Krymie do 2017 roku przy opłacie 97,75 mln 
USD rocznie49.

W powyższej transakcji to Rosja okazała się na pozycji wygranej, ponieważ 
osiągnęła swój cel zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Po raz 
kolejny przez wykorzystanie czynnika gazowego postawiła na swoim: przedłużyła 
umowę o stacjonowaniu rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu do 2042 
roku z możliwością ponownego jej przedłużenia o kolejne 5 lat. Moskwa również 
odniosła sukces w rezygnacji Ukrainy z ubiegania się o członkostwo w NATO. 

Z perspektywy czasu wygląda na to, że niewiele wniosków wyciągnęła dla siebie 
także Unia Europejska, która mimo wszystkich postulatów o dywersyfi kacji dostaw 
gazu z Federacji Rosyjskiej po wojnie gazowej 2009 roku, jednak nie była w stanie 
podjąć konkretnych działań w tym kierunku i nadal podporządkowuje się strate-
gicznej polityce gazowej Rosji. Wskazuje na to fakt, że Wspólnota Europejska nie 
zbyt przyczyniła się do „przyciągnięcia” do siebie Ukrainy pod względem politycz-
nym i nie przejmuje się brakiem możliwości Ukraińców do płacenia zbyt wysokich 
cen za gaz. Moment ten doskonale wykorzystała Federacja Rosyjska, żeby powstrzy-
mać Ukrainę od prowadzenia polityki, która mogłaby przeszkodzić Kremlowi 
w jego interesach na Zachodzie50. 

Nocą z 26 na 27 kwietnia 2010 roku w Charkowie na Ukrainie odbyły się nego-
cjacje między rosyjską delegacją w składzie premiera FR Władimira Putina a pierw-
szym wicepremierem Ukrainy Andrejem Klujewym, przewodniczącym ministerstwa 
paliwa i energetyki Jurijem Bojko w sprawie podpisania wspólnej umowy energe-
tycznej. W rezultacie podpisania wspomnianego dokumentu Rosja uzyska dostęp 
do całej ukraińskiej energetyki, a w wyniku tego i gospodarki kraju. Warto przy tym 
zauważyć, że Ukraina oddała nie tylko sektor paliwowy, ale również energetykę 
konwencjonalną i jądrową, które do tej pory Ukraina mocno chroniła.

Ponadto, umowa ta otwiera drogę do dominacji rosyjskiego kierownictwa 
i kapitału w ukraińskiej energetyce oraz stwarza dla władz obu krajów możliwość 
do prowadzenia niejasnych interesów. W przyszłości może skutkować to utrzyma-
niem wpływów przez prorosyjskich polityków, niezależnie od wyników kolejnych 
wyborów prezydenckich na Ukrainie51.

49 Газ в обмен на флот, „РБК Daily”, 21.04.2010, http://www.rbcdaily.ru/2010/04/21/
focus/473483.

50 B. Mrukot, Generał Gaz wziął Kijów, „NTO. Nowa Trybuna Opolska”, 30.04.– 3.05.2010, nr 102 
(5189), s. 9.

51 За флотським пактом – енергетична окупація?, «Зеркало недели», 24–29.04.2010, nr 16 
(796), http://www.zn.ua/1000/1550/69304/
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Ze wspomnianej umowy wynika, że Rosja w dziedzinie polityki energetycznej 
jest zainteresowana w uzyskaniu dostępu do wewnętrznego rynku gazowego 
Ukrainy, zakupu oraz sprzedaży surowca. W tym celu planowane jest stworzenie 
wspólnego przedsiębiorstwa podobnego do poprzedniego „Ukrgaz-Energo”, które 
nie przyniosło Ukrainie żadnych zysków i nie dało możliwości walczenia o własne 
interesy. Tworząc kolejną spółkę Gazprom zostanie faktycznym monopolistą na 
ukraińskim rynku gazowym i będzie mógł prowadzić własną politykę. Również 
zależy Rosji na wprowadzeniu pełnej kontroli nad systemem gazowo-transporto-
wym Ukrainy, łącznie z podziemnymi zbiornikami gazu, co pozwoli rosyjskim 
fachowcom na jego pełną kontrolę. Kolejnym punktem wynikającym z umowy ma 
być jednostronna gwarancja Ukrainy odnośnie nietykalności własności polityków 
FR wraz z ich spółkami i fi liami, które zostaną utworzone na Ukrainie. Będzie to 
oznaczało, że takie przedsiębiorstwa nie będą ponosić odpowiedzialności fi nanso-
wej lub majątkowej odpowiednio do ustawodawstwa ukraińskiego52.

Również NATO zajęło stanowisko w sprawie konfl iktu gazowego. Podjęło ono 
kwestię zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego jako jeden z priorytetowych 
kierunków również dla Paktu. Powiedział o tym podczas debaty w Warszawie 
w marcu 2010 roku dyplomata i ekspert dr Klaus Wittmann, zaznaczając, że 
między innymi ubezpieczenie przed szantażem energetycznym jest większym 
wyzwaniem dla organizacji, niż gwarancja bezpieczeństwa wojskowego53. Zdaniem 
polityka, Europa zrobiła się pasywna w swoim działaniu politycznym, leniwa 
straciła wolę do działania, co zauważa i chętnie wykorzystuje Rosja, proponując 
„nową architekturę bezpieczeństwa, nowy „koncert mocarstw”[…]” oraz dążąc do 
pozostawienia Europy jako „ospałego bankiera pomiędzy ambitnymi imperiami 
z misją, które chcą mieć wpływ na świat”54.

Istotną cechą światowego rynku gazu jest brak wolnej wymiany tego surowca od 
różnych dostawców, jak to jest w przypadku handlu ropą. Państwa-importerzy gazu 
są uzależnione od długoterminowych kontraktów i zobowiązań, co przenosi się 
bezpośrednio na płaszczyznę bezpieczeństwa energetycznego55. Zdaniem Georga 
Sorosa, „globalny kryzys energetyczny można traktować jako odwrotną, niebez-
pieczną stronę globalizacji”. W takiej sytuacji tylko nasze wspólne podejście do tego 

52 Ibidem.
53 M. Ostrowski, Ze scyzorykiem na Moskwę, „Polityka”, 20.03.2010, nr 12 (2748), s. 10.
54 Ibidem, s. 10.
55 P. Buras, op.cit., s. 7.
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problemu zadecyduje o wymiarze jego zagrożenia dla naszej cywilizacji, która swoim 
rozwojem zawdzięcza energii i którą kryzys energetyczny może zniszczyć56. 

Oprócz aspektów ekonomicznych warto wspomnieć też o aspektach ideologicz-
nych konfl iktów gazowych. Jak powiedział dziennikarzom Walerijowi Paniuszkinu 
oraz Michailowi Zygariowi rosyjski top manager Gazpromu, kierownik należącego 
do niego kanału telewizyjnego NTV: „chyba nie rozumiecie tego, że trwa wojna? 
Trzecia światowa”. Na zapytanie czy chodzi o wojnę energetyczną, odpowiedział 
– „wojna ideologiczna”. Zdaniem dziennikarzy, za pomocą rurociągów przekazy-
wany jest nie tylko gaz, lecz też ideologia, która jest w stanie spłonąć, wybuchnąć 
i dusić. Bronią w tej wojnie jest Gazprom, który nie jest ani dobry, ani zły, jak każda 
broń. Za pomocą broni można zabijać i zastraszać, ale można też bronić i chronić. 
Moralny sens zbroi zależy nie od tego jak jest ona skonstruowana, lecz w czyich 
rękach się znajduje57. 

Doskonałym podsumowaniem niniejszej pracy jest cytat z książki Georga Sorosa 
Bańka amerykańskiej supremacji, gdzie autor trafnie zaznacza: „w wielu krajach, 
które uzależnione są od eksploatacji zasobów naturalnych, panują autorytarne lub 
represyjne reżimy, a wiele konfl iktów zbrojnych toczy się wokół kontroli nad 
bogactwami naturalnymi. W rywalizacji o koncesje wszystkie chwyty są dozwolone. 
[…] Posiadanie zasobów naturalnych wydaje się stać na przeszkodzie pokojowemu 
rozwojowi. Można chyba mówić o klątwie bogactw naturalnych”58. 

SUMMARY

NOWADAYS, IN THE XXI century the world faces new global energy problems connected 
with natural resources such as gas, oil etc. and its delivery from supplier countries to 
recipient states. Th e natural gas became the part of international policy and international 
security policy. Such called „gas wars” became a new form of economic and political wars 
between states. Th e main actors on these confl icts are Russia – one of the biggest world gas 
empires, the European Union countries – tightly depended on gas importing from Russia 
and new post-communism states, such as Ukraine, Belarus, which are still staying under 
the Russian political and economic pressure. 

56 G. Soros, Nowy okropny świat…, op.cit., s. 203.
57 В. Панюшкін, М. Зигарь, І. Рєзнік, op.cit., s. 386–387.
58 G. Soros, Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków 2004, s. 129–130.
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ss. 406.

Tak, to prawda. Chodzi o tego Morgen-
thaua! Książka będąca absolutną klasy-
ką teorii stosunków międzynarodowych, 
po sześciu dekadach od swojego pierwsze-
go amerykańskiego wydania (1948) zjawia 
się wreszcie w polskim tłumaczeniu. Licz-
ne, dostępne na naszym rynku wydawni-
czym podręczniki stosunków międzynaro-
dowych, niezależnie od swojego chwalebne-
go zróżnicowania, zawsze zgodnie informo-
wały o tym dziele, cytując jego oryginalny 
tytuł, Politics Among Nations, i podkreśla-
jąc, że chodzi o pracę przełomową w dzie-
jach dyscypliny. Znacznie gorzej było z do-
stępnością pozycji w polskich bibliotekach 
naukowych. Moja własna jeremiada w tej 
sprawie, napisana przed paroma laty, z uwa-
gi na długotrwały proces wydawniczy uka-
że się dopiero za kilka miesięcy. Napisa-
łem wtedy (a Czytelnik przeczyta to kiedyś 
w przyszłości), że: „Podkreślenie doniosłe-

go znaczenia klasycznego traktatu Morgen-
thaua wydaje się szczególnie ważne w kraju 
takim jak Polska, gdzie szanse na obcowa-
nie z jego dziełem są znikome”. Znaliśmy je 
z omówień, mniej lub bardziej skrótowych. 
Nie weszło do krwioobiegu naszej krajowej 
refl eksji.

W okresie, kiedy opus magnum Morgen-
thaua ukazało się drukiem, naszemu krajo-
wi przypadło w historii miejsce po odmien-
nej stronie „żelaznej kurtyny”. Autorów ta-
kich jak on nazywano u nas faszystowskimi 
sługusami amerykańskiego imperializmu, 
czy jakoś w tym guście. Rzeczowa debata 
była w tych warunkach niemożliwa. Ale po-
tem nastał czas grzechów młodszego poko-
lenia badaczy. Fascynacja tym, co bieżące, 
chęć równania do światowych mód spra-
wiają, że lata 1940–1960 stanowią jeden 
z najsłabiej spenetrowanych obszarów ba-
dawczych we wszystkich dziedzinach nauk 
społecznych.

Hans Morgenthau (1904–1980) należał 
do tej licznej grupy uciekinierów przed nie-
mieckim nazizmem, którzy zbudowali ścia-
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ny nośne gmachu amerykańskich nauk spo-
łecznych. Fundamenty położyli Anglosasi. 
Niemieccy imigranci, ukształtowani w kul-
turze naukowej kontynentalnej Europy, nie 
byli zachwyceni tym, co zastali za Oceanem. 
Wielokrotnie zarzucali amerykańskim ko-
legom rozchodzenie się praktyki z teorią, 
badań empirycznych z fi lozofi ą polityczną, 
a właściwie ogólny niedobór tej ostatniej. 
Nieskomplikowany racjonalizm, pacyfi zm, 
optymistyczna wiara w demokrację i postęp 
nauki, zwane ogólnie idealizmem lub „libe-
ralizmem” – okazały się bezsilne w anali-
zie europejskich totalitaryzmów, traktowa-
nych w Ameryce jako przypadkowa aber-
racja. Tymczasem Morgenthau i jego kole-
dzy, Hannah Arendt, Leo Strauss, Eric Vo-
egelin, czy urodzony za Oceanem Reinhold 
Niebuhr, w XX-wiecznej tragedii totalitary-
zmów upatrywali konsekwencji głębokiego 
i długotrwałego kryzysu fi lozofi i politycz-
nej Zachodu.

Hans Morgenthau w młodości chciał 
zostać literatem, jednak pod presją rodzi-
ny podjął studia prawnicze. W trakcie od-
bywanych bez entuzjazmu zajęć jego uwagę 
przykuła problematyka badawcza i meto-
dologia wypracowana przez Maxa Webera. 
Rozprawa doktorska Morgenthaua, łączą-
ca w sobie zagadnienia prawa międzynaro-
dowego i polityki międzynarodowej, okaże 
się zwiastunem treści wyrażonych w póź-
niejszym opus magnum. Jak pisał po latach, 
mając świadomość słabości tego narzędzia, 
jakim jest prawo międzynarodowe, już wte-
dy nabrał przekonania, że źródło tej słabo-
ści tkwi nie tyle w prawie, co w realiach 

polityki. Zapoznając się z dorobkiem nauk 
społecznych uprawianych na ziemi amery-
kańskiej, wielokrotnie występował z kryty-
ką braków w ich podbudowie teoretycznej, 
retuszowanych krzepiącymi, demokratycz-
nymi frazesami. Zdanie otwierające recen-
zowaną pracę autora brzmi krótko i dobit-
nie: „Celem książki jest przedstawienie teo-
rii polityki międzynarodowej”.

Narracja rozpoczyna się od naszkicowa-
nia założeń dwóch szkół, których spór, zda-
niem Morgenthaua, zdeterminował całą 
„historię nowoczesnej myśli politycznej”. 
Pierwszą jest szkoła apriorycznego, życze-
niowego idealizmu, który z abstrakcyjnych 
kategorii pojęciowych usiłuje wywieść „ra-
cjonalny i moralny ład polityczny”; drugą – 
szkoła empirycznej i „pragmatycznej” ana-
lizy „przeciwstawnych interesów i zrodzo-
nych zeń konfl iktów”, rozpoznanych jako 
istota stosunków międzynarodowych. Dru-
ga ze szkół zyskuje miano realizmu poli-
tycznego. Na początku książki autor pre-
zentuje „sześć zasad realizmu polityczne-
go”. Ze względu na swoje umiejscowienie 
w tekście zasady te mogłyby zostać ode-
brane cokolwiek apriorycznie. Wrażenie to 
zostaje jednak złagodzone dzięki wyjaśnie-
niu autora, iż nie jest jego celem zbudowa-
nie teorii absolutnej, która rościłaby sobie 
pretensje, by dopasowywać do niej rzeczy-
wistość empiryczną (s. 26). Chodzi raczej 
o wyartykułowanie zespołu Weberowskich 
typów idealnych, mających na celu uorga-
nizowanie teoretycznej refl eksji nad zjawi-
skami świata zewnętrznego, niezależnymi 
od badacza.
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Realizm polityczny Morgenthaua sytu-
uje się w opozycji nie tylko do idealizmu, 
lecz także do legalistycznego oraz do „mo-
ralizującego” ujęcia stosunków międzyna-
rodowych. Legalizm koncentruje się na ba-
daniu zgodności działań podmiotów mię-
dzynarodowych z zespołem norm praw-
nych. W ramach podejścia moralizującego 
zadaje się pytanie o zgodność działań po-
litycznych z zasadami moralnymi. Odno-
sząc się do legalizmu Morgenthau stwier-
dza, iż „polityki międzynarodowej nie spo-
sób zredukować do reguł prawnych i in-
stytucji” (s. 35). W przypadku zaś porząd-
ku moralnego, „realizm polityczny odma-
wia utożsamiania moralnych aspiracji kon-
kretnego narodu z uniwersalnymi prawa-
mi, które rządzą wszechświatem”; pretensja 
taka zasługiwałaby wręcz na miano „bluź-
nierczej” (Szóste Prawo realizmu politycz-
nego, s. 29).

Terminem kluczowym dzieła jest „po-
tęga”. Oryginalny, angielski termin „po-
wer” ma znacznie szerszą konotację niż 
jego polski odpowiednik. Może odnosić się 
do aktualnie istniejącej siły, władzy, potę-
gi lub mocy; może także oznaczać poten-
cjał albo też legalne lub moralne uprawnie-
nie do zrobienia czegoś. Jednakże, zgodnie 
z podtytułem dzieła, zostało ono poświę-
cone nie tylko kwestii potęgi w stosunkach 
międzynarodowych, lecz także kwestii po-
koju – w wymiarze światowym. Konstruk-
cyjnie praca dzieli się na 10 części, z któ-
rych dwie dotyczą potęgi państw w sto-
sunkach międzynarodowych, trzy kolejne 
– form jej ograniczania, a jeszcze trzy inne 

– problematyki światowego pokoju. Sama 
zatem konstrukcja pracy oddala od jej auto-
ra stereotypowe oskarżenie, zgodnie z któ-
rym zwolennik politycznego realizmu miał-
by być nihilistą rozmiłowanym w przemo-
cy, instrumentalnie traktującym porządek 
prawny i mającym w głębokiej pogardzie 
moralny wymiar zjawisk. Przeciwnie, zda-
niem Morgenthaua, istotnym czynnikiem 
kształtującym potęgę państw jest triada 
tworzona przez „moralność, obyczaje i pra-
wa”, które wspólnie „chronią społeczeństwo 
przed nieładem, a jednostkę przed niewolą 
i śmiercią” (s. 222). Jakość tych czynników, 
charakteryzująca dany naród i dane społe-
czeństwo, w dużej mierze przesądza o jego 
potencjale w relacjach z podmiotami ze-
wnętrznymi. Ważną rolę w kształtowaniu 
polityki państw odgrywa również głos opi-
nii publicznej.

Odnosząc się do nieodmiennie fascynu-
jącego badaczy stosunków międzynarodo-
wych pytania o możliwość powołania do ży-
cia państwa światowego, Morgenthau oma-
wia tę kwestię poprzez odniesienie do hi-
storycznych przykładów kształtowania się 
państwowości szwajcarskiej i amerykań-
skiej. Wniosek z tych rozważań jest nastę-
pujący: „Wspólnota amerykańska poprze-
dzała państwo amerykańskie, zatem wspól-
nota światowa musi pojawić się wcześniej 
niż państwo światowe” (s. 342). Interpretu-
jąc ów wniosek à rebours, wypada zauwa-
żyć, że piszący te słowa autor w analizowa-
nej przez siebie empirycznej rzeczywistości 
międzynarodowej nie dostrzega bynajmniej 
znamion wspólnoty; wobec czego projekty 
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budowania globalnych struktur w oparciu 
o istniejącą bazę prawnomoralną mógł-
by on w najlepszym razie uznać za ideali-
styczną utopię, a w najgorszym – za prze-
jaw totalitaryzmu. W dalszej części pracy 
zostaje dokonana ocena dorobku Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych, wraz z jej wy-
specjalizowanymi agendami. Autor docho-
dzi do wniosku, że ich wkład w „dobrobyt 
członków wszystkich narodów jest ledwo 
zauważalny”, że odgrywają one „marginal-
ną rolę” w rozwiązywaniu realnych proble-
mów międzynarodowych (s. 352). W empi-
rycznie postrzegalnej rzeczywistości mię-
dzynarodowej nie rozpoznaje zatem Mor-
genthau przesłanek do zrewidowania swej 
fundamentalnej tezy, iż kształt współcze-
snej polityki międzynarodowej wciąż defi -
niują poszczególne państwa, motywowane 
swoistymi, partykularnymi interesami. War-
to zauważyć, że najnowsze opracowanie Ro-
berta Kagana, Powrót historii i koniec ma-
rzeń (2008) w niczym nie odbiega od po-
wyższej konkluzji.

Redaktorem recenzowanego polskiego 
wydania książki jest uczeń Morgenthaua, 
Kenneth W. Th ompson, który po śmierci jej 
autora dokonał pewnych korekt i aktuali-
zacji. Wydanie polskie ukazuje się na pod-
stawie pierwszego pośmiertnego wydania 
amerykańskiego z 1993 roku. Aktualizacje 
Th ompsona widać po przykładach ilustru-
jących teoretyczne tezy autora, jak na przy-
kład w nawiązaniu do „rewolucji” w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej z przełomu lat 
90., których „ostateczny kształt nie został 
jeszcze przesądzony” (s. 42). Opracowana 

przez ucznia edycja dzieła nosi nazwę „wy-
dania skróconego”. Na podstawie porówna-
nia z wcześniejszą, opublikowaną za życia 
autora edycją z 1979 roku, można oszaco-
wać, że objętość oryginału została zredu-
kowana o ponad 40%. Redaktor zrezygno-
wał ze zdezaktualizowanych elementów 
treściowych, dotyczących np. zagadnie-
nia wojny totalnej lub kolonializmu, za-
chowując czytelnym zasadnicze przesła-
nie całości. Co więcej, niektóre zagadnie-
nia zostały nawet mocniej wyartykułowa-
ne, jak w przypadku osobno wydzielone-
go rozdziału, w którym krytyce poddawa-
ny jest utopizm rozwijanej współcześnie 
dyscypliny zwanej „nauką o pokoju” (pe-
ace studies).

W recenzowanej edycji dzieła doskwie-
ra brak indeksu rzeczowego. Układ książ-
ki wieńczy tłumaczenie Glosariusza hi-
storycznego, zawierającego wykaz kluczo-
wych postaci i instytucji pojawiających się 
na kartach książki. Narzędzie to wypada 
jednak ocenić jako niewystarczające, a nie-
kiedy wręcz niepoważne. Bo cóż na przy-
kład przyjdzie czytelnikowi z wyjaśnienia, 
że: „Rousseau, Jean Jacques (1712–1978)” 
to „francuski fi lozof ”, podczas gdy: „Hob-
bes, Th omas (1588–1679)” to „angielski fi -
lozof ”? Czy czytelnik miałby stąd wnosić, 
że narodowość jest najważniejszą cechą 
odróżniającą tych dwóch myślicieli? (Na 
marginesie, Jean-Jacques Rousseau – imio-
na pisane z obowiązkowym łącznikiem – 
w rzeczywistości był Szwajcarem, obywa-
telem Genewy). Cóż z kolei miałoby wyni-
kać z różnicy między Rousseau i Wolterem, 
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z których pierwszy zostaje nazwany „fran-
cuskim fi lozofem”, drugi zaś „francuskim fi -
lozofem i pisarzem”? Czyżby to, że pierw-
szy niczego nie napisał? W dobie Internetu 
i Wikipedii tego typu wyjaśnienia brzmią 
doprawdy humorystycznie i można było so-
bie darować ich wierne kopiowanie z ame-
rykańskiego oryginału.

Problem z Glosariuszem to jednak spra-
wa całkiem drugorzędna. Wraz z tłuma-
czeniem opus magnum Hansa Morgen-
thaua polska literatura naukowa wzboga-
ca się o dzieło z najwyższej półki świato-
wej refl eksji w dziedzinie stosunków mię-
dzynarodowych. Nie trzeba być specjalistą 
ani nawet studentem odnośnej dyscypliny 
wiedzy, by dać się uwieść nieodpartej lo-
gice rozważań autora. Dzieło napisane zo-
stało przystępnym językiem, udostępnio-
nym w kompetentnym przekładzie dr Re-
naty Włoch z Uniwersytetu Warszawskie-
go. Każdemu z elementów prezentowanej 
teorii towarzyszy ilustracja zaczerpnię-
ta z praktyki stosunków międzynarodo-
wych. Ciekawe, że pierwszą z szerzej ana-
lizowanych ilustracji jest agresja ZSRR na 
Finlandię z 1939 roku. Ta i inne okoliczno-
ści musiały przesądzić o wieloletniej nie-
obecności dzieła w krajowym obiegu wy-
dawniczym w czasach minionego ustroju. 
Dziś jednak – niezależnie od bujnego roz-
woju alternatywnych koncepcji teoretycz-
nych – polski czytelnik otrzymuje szansę 
nadrobienia zaległości o charakterze fun-
damentalnym.

Dariusz Góra-Szopiński 

Białe plamy. Czarne plamy. Sprawy 
trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 
(1918–2008), red nauk. Adam D. Rot-
feld i Anatolij W. Torkunow, Wydawnic-
two PISM, Warszawa 2010, ss. 907.

Postęp techniczny umożliwia publiko-
wanie przez badaczy coraz obszerniej-
szych tomów, co niestety nie zawsze prze-
kłada się na ich jakość. Szczególnie zafa-
scynowani tymi możliwościami są młodzi 
adepci nauki i osoby starające się pokryć 
niedostatki jakości liczbą arkuszy drukar-
skich. Wynika z tego pewna niechęć czytel-
ników do tzw. opasłych tomów, jako synoni-
mu nie zawsze najpełniejszej wiedzy. Oma-
wiany tom wyróżnia się wśród takich ksią-
żek pod każdym względem – od określe-
nia pola badań po sposób prezentacji. Za-
cznijmy od zakreślenia pola zaintereso-
wań badawczych, które obejmuje stosun-
ki polsko-rosyjskie w latach 1918–2008. 
Doprecyzowanie w tytule, że zaangażowa-
nych w projekt badaczy interesują szczegól-
nie „sprawy trudne” w tych stosunkach (na 
obwolucie, nie wiadomo dlaczego, zmienio-
no to słowo na relacje), z wielu powodów 
sporne i odmiennie przedstawiane, zawiera 
tylko część prawdy. Stanowią one bowiem 
ważną część całokształtu wspólnej histo-
rii dwóch sąsiednich państw, którą w syn-
tetyczny sposób przedstawiono. Widać to 
w chronologiczno-przedmiotowym ukła-
dzie całości, którą tworzy szesnaście roz-
działów – od lat 1917–1921 (znów pyta-
nie czemu 1917, a nie jak w tytule całości 
1918), po współczesność (w rozdziale 13, 
okres po 1990 r.). Dwa kończące pracę roz-
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działy omawiają niezwykle istotne proble-
my wzajemnej percepcji Polaków i Rosjan 
– dziedzictwa archiwalnego i współczesnej 
historiografi i polsko-rosyjskiej. Do tekstu 
dołączono aneks, który umożliwia zapo-
znanie się ze składem i działaniami Gru-
py do Spraw Trudnych, której dziełem jest 
omawiany tom.

Omawiany tom powstał jako efekt wspól-
nej pracy polskich i rosyjskich badaczy, zaj-
mujących się najnowszą historią, stosun-
kami politycznymi i gospodarczymi mię-
dzy Polską a Rosją. Inicjatywa jego stwo-
rzenia miała charakter polityczny, co jed-
nak nie przełożyło się na charakter cało-
ści. Książka nie ma bowiem nic wspólnego 
z poprawnością polityczną ani propagan-
dą takiej czy innej opcji. W tym należy do-
strzec największe osiągnięcie grupy 32 au-
torów zaangażowanych w realizację projek-
tu i redaktorów całości. Tu, rzecz znamien-
na, układ całości odzwierciedla zaakcento-
wany od początku, wspólny, polsko-rosyj-
ski charakter całości. Podobnie jak redak-
cją całości zajęli się współprzewodniczący 
Grupie do Spraw Trudnych profesorowie: 
Adam Rotfeld (z polskiej strony) i Anato-
lij Torchunow (ze strony rosyjskiej), tak-
że kolejne rozdziały zostały napisane przez 
duety autorów, ze strony polskiej i rosyj-
skiej. Dzięki temu czytelnik może zesta-
wić pogląd nauki i rosyjskiej na interesują-
cy go okres lub problem. Biorąc pod uwa-
gę listę problemów, jakie poruszano w ko-
lejnych rozdziałach i odmienność tradycji 
badawczej można się domyślać jak trudne 
było opracowanie całości. Już tylko z tego 

powodu wszystkim uczestnikom projektu 
należą się najwyższe słowa uznania. A prze-
cież pozostaje docenienie wkładu w napisa-
nie krótkich z konieczności, przeglądowych 
tekstów, opartych niekiedy na całkiem po-
kaźnej literaturze przedmiotu. 

Ze zrozumieniem należy przyjąć zade-
klarowaną w słowie wstępnym od redaktora 
polskiego wydania deklarację, że szukano 
nie tyle nowych faktów, co raczej przedsta-
wienia wspólnej historii z perspektywy obu 
narodów. Kluczowe znaczenie, wyjaśniają-
ce koncepcję tomu mają słowa A. Rotfelda: 
„W pracy nad tym tomem nie dążyliśmy 
do zacierania różnic. Nie kierowaliśmy się 
też żadną polityczną poprawnością. Prze-
ciwnie – pozostawiliśmy autorom pełną 
swobodę w przedstawianiu swoich punk-
tów widzenia; niekiedy stanowiska polskich 
i rosyjskich autorów okazywały się zbieżne, 
a oceny faktów historycznych niemal tożsa-
me; w ocenie niektórych spraw przeważają 
różnice. […] Jednak elementem wspólnym 
dla wszystkich autorów – polskich i rosyj-
skich – było dążenie do rzetelnego i uczci-
wego przedstawienia prawdy historycznej 
na tym poziomie źródłowej wiedzy, jaki do-
stępny był w momencie, kiedy powstawały 
teksty zamieszczone w zbiorze” (s. 9–10). 

 Czytelnik zainteresowany powstawa-
niem tomu, czyli okresem 2002–2010, znaj-
dzie wyczerpującą informację we wprowa-
dzeniu sygnowanym przez redaktorów. Po-
miniemy tu omówienie tej informacji nie 
z braku zainteresowania i szacunku dla tej 
wieloletniej pracy, ale ograniczeń narzuca-
nych przez formę tego omówienia. Skupi-
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my się za to na zawartości poszczególnych 
rozdziałów. Bezcelowa jest próba omówie-
nia wszystkich rozdziałów. Dlatego zwró-
cimy uwagę na elementy, zdaniem autora, 
najistotniejsze, decydujące o wyjątkowo-
ści omawianej książki. Zacznijmy od uwagi 
ogólnej na temat zawartych w tytule spraw 
trudnych. Uważny czytelnik z łatwością do-
strzeże, że rozbieżności między polskimi 
i rosyjskimi badaczami dotyczą wielu kwe-
stii i to już od pierwszego rozdziału. Wystar-
czy wskazać na sposób omówienia w nim 
losu polskich i rosyjskich jeńców wojennych 
po wojnie 1920–1921 przez Darię i Toma-
sza Nałęczów (s. 41–44) i Giennadija Ma-
twiejewa (s. 78–81). Różnice dotyczą jednak 
nie tylko spraw szczegółowych, ale także, 
a może przede wszystkim, odmiennego sto-
sunku do najważniejszych wydarzeń i pro-
cesów w XX w. Wystarczy wskazać na spo-
sób przedstawienia przyczyn II wojny świa-
towej i losów sprawy polskiej w tym okre-
sie. W rozdziałach trzecim i czwartym (zna-
mienny tytuł – IV rozbiór Polski), doskonale 
widoczny jest odmienny stosunek do wyda-
rzeń z tego okresu. Dotyczy to oceny wyda-
rzeń z okresu wojny, ale także oceny jej skut-
ków. Dowodem dużej rzetelności jest odno-
towanie przez Albina Głowackiego stosun-
ku ludności niepolskiej na kresach do wyda-
rzeń z września 1939 r. (dezercje żołnierzy, 
przechodzenie na stronę Armii Czerwonej). 
Powszechnie znany jest pakt Ribbentrop – 
Mołotow, słabiej późniejsze umowy mię-
dzy Niemcami i ZSRR. Dlatego ważne zna-
czenie ma część tego rozdziału, w której za-
mieszczono omówienie „Układu o przyjaź-

ni i granicy między ZSRR a Niemcami z 28 
września 1939 roku”. W rozdziale tym warto 
też odnotować prezentację następstw zajęcia 
przez ZSRR wschodnich ziem II Rzeczypo-
spolitej – od deportacji Polaków po wciele-
nia ich do Armii Czerwonej i indoktrynację 
ideologiczną ludności. 

Osobną uwagę trzeba poświęcić rozdzia-
łowi o zbrodni katyńskiej, napisanym z pol-
skiej strony przez Andrzeja Przewoźnika. To 
bodaj ostatnia publikacja tego autora, który 
zginął w katastrofi e smoleńskiej 10 kwiet-
nia 2010 r., a zasłużył się budując polskie 
nekropolie na ziemiach wschodnich, w tym 
cmentarze ofi ar zbrodni katyńskiej. Ze stro-
ny rosyjskiej artykuł na ten temat napisała 
Natalija Lebiediewa, od wielu lat zajmująca 
się badaniem tego problemu. To jeden z naj-
ważniejszych i najciekawszych rozdziałów 
książki, pokazujący, że ustalenie prawdy po 
obu stronach granicy jest możliwe.

 Za nadmiernie skrótowe można uznać 
cztery rozdziały poświęcone okresowi ist-
nienia PRL, w których więcej uwagi po-
święcono wydarzeniom z lat 1956 i 1980–
–1981. Za to na pewno dobrze omówiono 
relacje wzajemne po 1989 roku. Rozdzia-
ły, poczynając od jedenastego, w znacznie 
większym stopniu dotykają materii prze-
mian struktur politycznych i społecznych. 
Transformacja ustrojowa jest przy tym ro-
zumiana szeroko, nie tylko w ujęciu insty-
tucjonalnym, dotyczącym struktur poli-
tycznych. Osobną uwagę udzielono stosun-
kom gospodarczym między Polską i Rosją, 
co wskazuje na zrozumienie znaczenia tego 
obszaru kontaktów dla przyszłości wzajem-
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nych relacji. W pełni podzielając takie sta-
nowisko, zwrócę uwagę na kończące tom 
rozdziały poświęcone wzajemnej percepcji 
i warunkom badań w przyszłości (dostęp 
do materiałów i stan badań). Taki układ 
materiału jest przemyślany i wskazuje na 
zrozumienie przez redaktorów znaczenia, 
jakie ma możliwość dotarcia do źródeł dla 
kontynuowania w przyszłości prac badaw-
czych nad wspólną historią i dalszego prze-
łamywania wzajemnych uprzedzeń i resen-
tymentów. To nader rzadkie w pracach sku-
piających się na przemianach historycz-
nych, spojrzenie w przyszłość, stanowi za-
proszenie do kontynuowania wysiłków ma-
jących na celu wyjaśnienie trudnej wzajem-
nej historii polsko-rosyjskiej. Jest też waż-
nym podkreśleniem ścisłego związku, jaki 
łączy historię z polityką.

 Lektura całego tomu zabiera nieco czasu 
i nie przynosi jakichś rewelacyjnych odkryć 
w dziedzinie faktografi i, raczej porządku-
jąc stan wiedzy. W większości artykuły pol-
skich autorów mają charakter syntetyczny, 
co jest dowodem większego niż w Rosji za-
awansowania badań nad omawianą proble-
matyką. W artykułach badaczy rosyjskich 
dominują elementy analityczne, co z ko-
lei wynika z pewnego ich opóźnienia ich 
badań w stosunku do polskich. W niczym 
nie umniejsza to znaczenia wszystkich ar-
tykułów, które różniąc się objętością i ob-
szernością, podstawami źródłowymi (warto 
porównać przypisy w poszczególnych roz-
działach), łączy dążenie do ukazania naj-
trudniejszych momentów w stosunkach 
wzajemnych w szerokiej perspektywie to-

czących się przemian politycznych i spo-
łecznych. Autorzy z obu krajów korzysta-
li przy tym z badań prowadzonych w nich 
wcześniej, co pozwoliło na krytyczne i po-
lemiczne, niekiedy, zaprezentowanie inte-
resujących ich problemów. Wykorzystano 
także literaturę obcą, co pozwoliło ukazać 
szerszy, międzynarodowy kontekst oma-
wianych problemów. 

Jeszcze jedna cecha opublikowanych 
w omawianym tomie materiałów warta 
jest odnotowania. W skomplikowanej hi-
storii stosunków polsko-rosyjskich zdarza-
ło się, że badacze dosyć selektywnie trakto-
wali opisywane wydarzenia, akcentując jed-
ne elementy, a pomijając inne. Na przykład 
w opisach powstania warszawskiego akcen-
towano z reguły zrzuty lotnicze z Anglii, 
a pomijano milczeniem próbę desantu od-
działów I Armii Wojska Polskiego. A prze-
cież w tych walkach poległo ponad 5 tys. 
żołnierzy. Wojciech Materski w rozdzia-
le Polityka i jej skutki, odnotował ten fakt 
(s. 381–382), wskazując równocześnie na 
szerszy, międzynarodowy kontekst tej na-
rodowej tragedii. Rozdział ten wart jest po-
lecenia, ponieważ stosunki polsko-rosyjskie 
ukazuje on w szerszym kontekście politycz-
nym – stosunku do sprawy polskiej podczas 
II wojny światowej aliantów zachodnich. To 
bardzo ważne, ponieważ ukazuje ogromne 
uwikłanie Polski w rozgrywkę wielkich mo-
carstw i nie składa całej winy za jej osta-
teczne efekty wyłącznie na ZSRR.

 Właściwie w każdym rozdziale znajdzie-
my ważne dla zrozumienia istoty stosun-
ków polsko-rosyjskich stwierdzenia. Towa-
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rzyszy temu próba refl eksji ogólnej, z któ-
rą czytelnik nie zawsze musi się zgadzać. 
Tak jest na przykład w rozdziale Andrzeja 
Grajewskiego Ciągłość i zmiana. Postawie-
nie w rozdziale na temat polityki historycz-
nej na jednym poziomie różnych rodza-
jów zbrodni musi wzbudzić sprzeciw. Jed-
nak czymś innym są rozliczenia za zbrod-
nie popełniane jako element polityki pań-
stwa, a zbrodnie poszczególnych osób lub 
grup bandyckich, o które próbuje się oskar-
żyć cały naród. Stąd, o ile zło jest złem nie-
zależnie od proweniencji, to postawienie 
na jednej szali dramatu polskich zesłań-
ców wywiezionych na Wschód, ofi ar Katy-
nia, zbrodni na Wołyniu i więźniów obozów 
koncentracyjnych (radzieckich i niemiec-
kich) z tragedią Jedwabnego należy uznać 
za nieporozumienie. Dotyczy to nie tylko 
skali wydarzeń, choć i to trzeba odnotować, 
ale głównie genezy wydarzeń i ich przebie-
gu. Także inne części tego rozdziału uwa-
żam za najsłabsze w całym tomie. Za dużo 
tu publicystyki, a za mało nauki.

Niezwykle ważne znaczenie dla kon-
tynuowania badań nad stosunkami pol-
sko-rosyjskimi należy uznać umieszczenie, 
krótkich niestety, tekstów na temat polskich 
i rosyjskich zasobów archiwalnych. Ich do-
stępność jest warunkiem koniecznym roz-
wijania badań nad problemem stosunków 
wzajemnych w przyszłości. Zaakcentowa-
ne w temacie przemieszczenie zasobów, 
związane ze zmianami granic, wskazują na 
ogromne straty zasobu, które obiektywnie 
utrudniają badania wielu ważnych zagad-
nień. Są jednak zasoby, do których dotar-

cie jest konieczne i możliwe, a nie są one, 
z przyczyn politycznych, nadal udostępnia-
ne. Władysław Stępniak wskazał na trudno-
ści natury prawnej oraz roszczenia do ar-
chiwaliów znajdujących się obecnie w po-
siadaniu Rosji. To niezwykle ważne zada-
nie w ramach zabiegów o odzyskanie dóbr 
kultury utraconych przez Polskę na wscho-
dzie. Na trudności w tej dziedzinie wskazał 
też Władimir Kozłow w swoim artykule na 
ten temat. Opisane trudności nie zmieniają 
jednak faktu, że brak dostępu do ważnych 
dokumentów nadal uniemożliwia w prakty-
ce wyjaśnienie wielu białych plam we wza-
jemnej historii. Swoją drogą jeśli można 
byłoby zrozumieć ociąganie strony rosyj-
skiej z udostępnianiem dokumentów do-
tyczących historii najnowszej, to całkowi-
cie niezrozumiałe jest blokowanie dostępu 
do dokumentów z XIX w. Z doświadcze-
nia badawczego autora wynika, że te doku-
menty mogłyby w zupełnie innym świetle 
przedstawić obraz polskiej obecności w Ro-
sji. Dotyczy to na przykład udziału Pola-
ków w wojnie kaukaskiej, co mogłoby zła-
mać mit Polaka-wroga Rosji i Rosjan. Ale 
widać na odkłamanie tego stereotypu jest 
jeszcze za wcześnie.

 Podsumowując wywody na temat nie-
zwykłego wydawnictwa, które stworzy-
li badacze polscy i rosyjscy, trzeba stwier-
dzić jego wyjątkowość i doniosłe znacze-
nie. Książka jest godna polecenia nie tyl-
ko naukowcom ale także wszystkim oso-
bom interesującym się problematyką sto-
sunków polsko-rosyjskich. Pomaga zro-
zumieć złożoność wzajemnych uprzedzeń 
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i pretensji. Znaczenie wydawnictwa pod-
nosi równoczesne wydanie w dwóch języ-
kach – polskim i rosyjskim, co oznacza, że 
dotarło w tym samym czasie do polskich 
i rosyjskich czytelników. Podkreśla też part-
nerskie traktowanie się obu stron, co w na-
szych stosunkach niestety nie jest normą. 
Oznacza też istotny przełom w zabiegach 
o wypracowanie wspólnej wizji stosunków 

wzajemnych. Wyrażając uznanie wszyst-
kim osobom zaangażowanym w publika-
cję tomu Biale plamy. Czarne plamy, trze-
ba wskazać, że nieco zabrakło wskazania 
choćby w jednym rozdziale polskiego wkła-
du w rozwój Rosji-ZSRR. To chyba jedyna 
wskazówka dla kontynuatorów działań Ko-
misji do spraw Trudnych. Bo kontynuacja 
tego dzieła jest na pewno potrzebna.

Andrzej Furier 
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