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Wstęp

Marcin Kaliński

Nie ma wątpliwości, że świat, w którym przyszło nam funkcjonować, 
świat, który wykształcił taką mnogość kultur, idei, systemów moral-
nych i rozwiązań politycznych – ze względu na swoją dynamikę – 
jest światem zderzeń i konfrontacji, które kończą się tak syntezą 
i wypracowaniem jakiegoś modelu pośredniego (vide hellenizm 
łączący wpływy kultury greckiej i państw Bliskiego Wschodu), jak 
i anihilacją jednego modelu przez drugi (czego przykładem może 
być chociażby na wpół już zapomniana kultura Maorysów). Proces 
ów – występujący praktycznie od zarania dziejów ludzkości – po-
czątkowo na poziomie lokalnym, regionalnym, z rzadka kontynental-
nym, od XVI w., dzięki odkryciom geograficznym nabył globalnego 
charakteru, prowadząc do konfrontacji w niespotykanej wcześniej 
skali. Jakkolwiek bowiem już wcześniej zderzały się: świat greckich 
poleis i wschodnie despocje oraz świat chrześcijański ze światem 
arabskim, dysonans cywilizacyjny nigdy nie był tak duży jak w chwili, 
w której Europejczycy zetknęli się z kulturą południowoamerykań-
skich Indian lub australijskich aborygenów (w gruncie rzeczy, był 
to pierwszy przypadek zderzenia tak olbrzymiego, że jedni ludzi 
odmówili innym ludziom miana istot ludzkich).

Owo spotkanie kultur, do którego doszło na brzegach Oceanu 
Atlantyckiego symbolicznie otwarło – trwający aż po dzień dzi-
siejszy – proces globalizacji – definiowany współcześnie jako ogół 
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procesów prowadzących do coraz większej współzależności i inte-
gracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur; czego skutkiem 
jest tworzenie się „jednego świata” i społeczeństwa światowego. 
W odniesieniu do powyższego można więc spokojnie zaryzykować 
twierdzenie, że u progu XVI w. świat gwałtownie się rozszerzył, tyl-
ko po to, by naraz zacząć się kurczyć, przy czym proces ten miał 
skokowy, a nie liniowy charakter, odbywając się w trzech fazach, 
określanych niekiedy mianem „fal globalizacji”, którym towarzyszyły 
przełomowe zmiany w sferze podstawowych narzędzi globalizacji, 
tj. gospodarki i technologii komunikacyjnych.

W ramach pierwszej fali, rozpoczętej przez okres wielkich odkryć, 
doszło do zagospodarowania nowoodkrytych terenów przez Euro-
pejczyków (połączonego z niszczeniem lokalnych kultur we wszyst-
kich zakątkach globu), a przede wszystkim do wykształcenia się za-
czątków kapitalizmu (liberalizacja rynków prowadziła do rosnącej 
specjalizacji poszczególnych państw w produkcji towarów ekspor-
towych oraz do nacisku na zniesienie innych barier handlowych) 
oraz przełomu w komunikacji, umożliwiającego skrócenie czasu 
dyfuzji kulturowej, tj. odkrycia czcionki i prasy drukarskiej, które po-
zwoliły na szybkie i masowe powielanie treści kulturowych i proste 
przekazywanie ich dalej.

Druga fala globalizacji, rozpoczęta w XIX w., związana była bez-
pośrednio z rewolucją przemysłową oraz kolonizowaniem przez 
państwa Starego Kontynentu rozległych terenów kontynentu afry-
kańskiego i azjatyckiego wraz z obszarem Pacyfiku, a także z popu-
larnością nowych teorii ekonomicznych autorstwa Davida Ricardo 
i Jeana Baptiste Say’a oraz z zaistnieniem wynalazków, takich jak 
telegraf i radio.

Trzeci – w końcu – etap globalizacji rozpoczął się po II wojnie świa-
towej, od porozumień międzynarodowych zmierzających do usunię-
cia ograniczeń w wolnym handlu, stworzenia Światowej Organizacji 
Handlu i innych dwustronnych porozumień handlowych, włącza-
jąc w to również Traktat z Maastricht oraz Północnoamerykańskie 
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Porozumienie Wolnego Handlu, które zostały zawarte w celu reduk-
cji ceł i barier handlowych. Jednocześnie rozwój środków transportu 
ułatwił migrację siły roboczej, a nowe wynalazki w sferze teleko-
munikacji, jak telefon komórkowy, telewizja, a przede wszystkim 
Internet – skróciły czas przesyłania informacji do minimum, przy-
czyniając się jednocześnie do zaistnienia „globalnej wioski”.

Jak podkreśla Wojciech Józef Burszta, autorytet w dziedzinie 
antropologii kultury i kulturoznawca: „Tendencje sprzyjające glo-
balizacji są niezależne od konkretnych terytoriów narodowych i wy-
stępują poza ramami państw narodowych, stanowiąc zagrożenie 
dla ich dotychczasowego statusu. Globalizacji gospodarki towa-
rzyszy globalizacja kulturowa, której sprzyja nowoczesna technika. 
Globalizacja kultury bywa niekiedy utożsamiana z homogenizacją 
kultury. Wielką rolę w rozprzestrzenianiu się procesów globalizacji 
mają media elektroniczne, dzięki którym zmienia się sposób po-
strzegania wzajemnych relacji czasu i przestrzeni. Dawne peryferie 
i centra jawią się w mass mediach jak gdyby były jednym miejscem, 
do którego można się w każdej chwili udać dzięki wyborowi odpo-
wiedniego kanału”.

Sam proces globalizacji można – a nawet powinno się – rozpatry-
wać jednak nie tylko w kontekście wąsko pojmowanej gospodarki 
i kultury, lecz również na poziomie prawa i polityki oraz związanej 
z nimi refleksji. Nie ma bowiem wątpliwości, że konwergencja kul-
turowa w dłuższej perspektywie prowadzić musi do upodabniania 
się wszystkich jej tworów, także w wyżej wymienionych sferach. 
Wyrazem powyższego przekonania była zresztą głośna publikacja, 
pt. „Koniec Historii” – której autor – Francis Fukuyama, odwołując 
się nauk przyrodniczych i filozofii Georga Wilhelma Friedricha He-
gla – zaprezentował niezwykle ciekawą, choć odważną w swej treści 
koncepcję, w myśl której wraz z upadkiem muru berlińskiego i roz-
padem bloku wschodniego nastąpił kres konfliktów między wiel-
kimi systemami politycznymi, zaś wszystkie społeczeństwa będą 
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od tej pory dążyć do modelu liberalnej demokracji – wprawdzie nie 
wolnego od wad, ale najlepszego z możliwych.

Jakkolwiek autor „Końca Historii”, niedługo później – wycofał 
się ze swej teorii, przyznając, że sformułował ją przedwcześnie, nie 
sposób w kontekście powyższego nie zauważyć, że demokracja li-
beralna i towarzyszące jej instrumentarium prawne – w istocie stały 
się czymś w rodzaju wzorca optymalnej organizacji społeczeństwa, 
do którego – w opinii apologetów tejże – cały świat przynajmniej 
winien dążyć. Sam Fukuyama stwierdził zresztą niedawno, że: „Nie 
ma konfliktu między demokracją a globalizacją. Są pewne napięcia, 
ale szybki rozwój gospodarczy pomaga w demokratyzacji państw 
takich jak Chiny czy Indie. Potrzebujemy skutecznych międzynaro-
dowych mechanizmów pomagających ludziom przystosować się 
do nowych warunków. Nie da się zatrzymać globalizacji, ale mo-
żemy sterować nią tak, by była jak najbardziej korzystna dla spo-
łeczeństwa”, a można i chyba powiedzieć więcej – choć zabrzmi 
to być może równie kontrowersyjnie, co zacytowana wyżej teoria 
Fukuyamy  – pomiędzy demokracją i globalizmem nie tylko nie 
ma konfliktu, lecz wręcz mogą one iść ze sobą w parze.

Źródłem powyższego jest – jak się wydaje – osadzenie obu w tej 
samej sferze narzędziowej, tj. wśród współczesnych technologii ko-
munikacyjnych ze szczególnym wskazaniem Internetu. Trudno wy-
obrazić sobie wszakże coś bardziej demokratycznego, niż globalna 
sieć internetowa, w której – niczym na greckiej agorze, bądź rzym-
skim forum – każdy może (względnie) bezpiecznie wyrazić opinię 
o wszystkim. Powyższe, tj. jednakowość wolności związanej z Inter-
netem (choć niektórzy zwykli nazywać ją anarchią), może przyczynić 
się do ujednolicenia oczekiwań i postaw względem systemu poli-
tycznego, wymuszając unifikację przyjętych rozwiązań ustrojowych 
(na zasadzie wzajemnego uczenie się od siebie społeczeństw).

Ale to nie wszystko – pomimo bowiem, że zwykło się myśleć o de-
mokracji – wyrosłej z niewielkich przecież poleis – jako o koncepcji 
możliwej do urzeczywistnienia wyłącznie na poziomie lokalnym, 
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regionalnym, czy też narodowym, wydaje się ona możliwa do zasto-
sowania również na poziomie światowym (na razie w formie demo-
kracji pośredniej, lecz któż teraz przesądzi, że rozwój technologii nie 
pozwoli nam doczekać czegoś na kształt globalnych referendów, 
choć współcześnie pomysł ten wydaje się równie nierzeczywisty, 
jak powszechne prawa wyborcze we Francji czasów Ludwika XV?). 
Jednym z kroków w tę stronę były wspomniane wcześniej porozu-
mienia międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu 
z Maastricht, które wprost wymusiły rozszerzenie optyki politycznej 
ponad poziom państw narodowych i ich interesów, wprowadza-
jąc instytucję o zasięgu kontynentalnym, wybieraną w wyborach 
powszechnych i współuczestniczącą w stanowieniu prawa, tj. Par-
lament Europejski. Powyższe świadczy o tym, że demokracja – po-
mimo różnic w kulturze politycznej pomiędzy poszczególnymi 
państwami – już w tym momencie, stopniowo przechodzi proces 
transformacji w pewien zunifikowany, akceptowalny dla większości 
model, jednakże dziś – nawet w chwili rozkwitu trzeciej fali globa-
lizacji – trudno sobie wyobrazić, by ów liberalny wzór szybko stał 
się akceptowalny dla wszystkich (a w szczególności dla państw spo-
za zachodniego kręgu kulturowego). Mimo bowiem tego, iż wizja 
społeczeństw rozwiązujących swoje problemy w porównywalny, 
demokratyczny sposób – na poziomie lokalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym – wydaje się co poniektórym niezwykle atrakcyjna, 
sama instytucja wciąż musi być wrażliwa na różnice kulturowe oraz 
na granice, w których dana kultura się mieści – jako instytucja nie-
zwykle delikatna i podatna na zniekształcenia związane z nastro-
jami społecznymi. W związku z powyższym, David Held – znany 
brytyjski politolog – proponuje przyjęcie na poziomie światowym 
tego rodzaju demokracji, który jest kosmopolityczny w swej natu-
rze, argumentując to tym, że problemy współczesnego świadka 
nierzadko mają globalny zasięg, a próby znalezienia odpowiednie-
go rozwiązania wymagają podejmowania decyzji na odpowied-
nim szczeblu i międzynarodowej współpracy. Jak trafnie zauważa 
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Brytyjczyk – problemy związane z globalnym ociepleniem, terro-
ryzmem, AIDS czy kończącymi się zasobami naturalnymi nie mają 
narodowości, a granice terytoriów nie są dla nich barierą, toteż pra-
wo do wyrażenia swojej opinii w tej kwestii posiada każdy z nas. 
Jednocześnie, nie sposób zaprzeczyć, że rodzi to potrzebę wdraża-
nia praw obywatelskich na poziomie międzynarodowym, dlatego 
Held podkreśla, że demokracja w takim wydaniu musi być podparta 
odpowiednimi międzynarodowymi strukturami władzy, agencjami 
i organizacjami.

Proponowane rozwiązanie wydaje się być sensownym kompro-
misem pomiędzy nieodwracalnością procesu globalizacji, a koniecz-
nością zachowania wolności i autonomii na różnych poziomach, 
w tym narodowym – przynajmniej do momentu odejścia tych ostat-
nich w zapomnienie, co – jeśli w ogóle będzie miało miejsce – jest 
wciąż kwestią odległej zapewne przyszłości.

Niniejsza publikacja dotyka wskazanych powyżej tematów w róż-
nych sferach i na różnych poziomach. Większość zaprezentowanych 
w niej esejów odnosi się bądź bezpośrednio do problemu relacji 
pomiędzy demokracją, a globalizacją (jak praca Kacpra Barana – „Ile 
demokracji w czasach globalizacji?”, Bartosza Kwiatkowskiego – „Eu-
ropejska, czy narodowa? – problem tożsamości w krajach UE”, Szy-
mona Osmoli – „Demokracja w epoce globalizacji. Wizja Benjamina 
Barbera na tle rozważań wybranych przedstawicieli myśli społeczno-
-politycznej”, Szymona Mazurkiewicza – „Margines oceny i konsen-
sus europejski w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – między 
relatywizmem a uniwersalizmem praw człowieka” czy Ewy Kindler – 
„Globalizacja jako czynnik wymuszający zmiany w japońskim prawie 
rodzinnym”), cywilizacyjnego zderzenia poprzedzającego globaliza-
cję (autorstwa Michał Stryszyka i niżej podpisanego – „Wpływ prawa 
Imperium Brytyjskiego na prawo kraju postkolonialnego na przy-
kładzie Indii”), bądź różnic kulturowych, które w toku globalizacji 
będą stopniowo zanikać (Jakub Bednarek – „Między dwoma wizjami 
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małżeństwa. Analiza instytucji małżeństwa w Izraelu i USA na pod-
stawie wyroków sądów najwyższych”).

Tradycyjnie już – życząc czytelnikowi miłej i pożytecznej lektury, 
autorzy niniejszego zbioru wyrażają nadzieję, że przybliży on tytu-
łową kwestię, przyczyniając się do lepszego zrozumienia zjawisk 
zachodzących we współczesnym świecie.
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Ile demokracjI W czasach globalIzacjI?

Kacper Baran

Abstrakt

Niniejsza praca ma na celu ukazanie tego jak globalizacja drastycznie ogranicza 
możliwości decyzyjne obywateli. Pierwsza jej część ma na celu wskazanie, że zwięk-
szający się wpływ instytucji nielegitymizowanych demokratycznie – jak międzyna-
rodowe korporacje lub posiadających bardzo słabą legitymację demokratyczną – jak 
organizacje międzynarodowe, posiadają coraz większy wpływ na losy państw, po-
zbawiając de facto narody państw demokratycznych możliwości suwerennego spra-
wowania władzy. Podstawą analizy jest teoria suwerenności Carla Schmitta (opisana 
w głównie w Teologii Politycznej i Die Diktatur, a także w Pojęciu polityczności) oraz 
jego kontynuatora Giorgio Agambena (opisana w Homo Sacer i Stanie wyjątkowym). 
Wedle Schmitta: „ten kto decyduje o stanie wyjątkowym jest suwerenny”. W ramach 
schmittiańskiego aparatu pojęciowego za przykład dyktatury suwerennej można 
uznać władzę międzynarodowych korporacji, a dyktatury komisarycznej – władzę 
organizacji międzynarodowych, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unia Eu-
ropejska (szczególności Eurogrupa). Drugą częścią tekstu będzie wskazanie zagro-
żenia, jakie dla demokracji niesie „postpolityczne” i „technokratyczne” myślenie 
reprezentowane przez unijnych decydentów. Jak wskazuje (znów) za Schmittem 
Chantal Mouffe, neoliberalny konsensus doprowadza do usunięcia ze sceny poli-
tycznej możliwości demokratycznego dialogu równoprawnych adwersarzy. Najlep-
szym przykładem działań „faktycznego“ suwerena w stanie wyjątkowym są decyzje 
Eurogrupy wobec Grecji, kiedy to dla realizacji polityki austerity „zawiesza“ się 
stosowanie norm i wartości, na których powinna być zbudowana Unia Europejska. 
Realistyczne ujęcie sprawowania władzy suwerennej pozwala potwierdzić tezę, 
że faktycznym suwerenem nie jest zapisany na kartach konstytucji naród, tak więc 
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„antydemokratyczne“ i „radykalne“ teorie Carla Schmitta mogą być „narzędziem“ 
do zachowania wartości demokratycznych.

Abstract

This paper aims to show how globalization has drastically limited the decision-
making capabilities of citizens. The first part intends to indicate that the non-le-
gitimized democratic institutions – as multinational corporations, or those having 
a very weak democratic legitimacy – international organizations, have an increasing 
influence on the fate of the country, de facto depriving the peoples of the possibil-
ity of a  sovereign democratic governance. The analysis is based on Carl Schmitt’s 
theory of sovereignty (as described mainly in Political Theology and Die Diktatur, as 
well as in The Concept of Political) and his follower Giorgio Agamben (as described 
in Homo Sacer and The State of Emergency). According to Schmitt, ‘sovereign is he 
who decides on the exception’. As part of his concept, the power of multinational 
corporations can be considered a sovereign dictatorship and the power of interna-
tional organizations such as the International Monetary Fund and the European Union 
(particularly the Eurogroup)  – commissarial dictatorship. The second part of the 
text will be identifying the threats to democracy carried by the ‘post-political’ and 
‘technocratic’ thinking represented by EU decision-makers. As is indicated (again) 
after Schmitt by Chantal Mouffe, the neo-liberal consensus leads to removal from 
the political scene the possibility of the democratic dialogue of equal adversaries. 
The best example of the activities of the ‘real’ sovereign in the state of emergency 
are the decisions of the Eurogroup concerning Greece, when the implementation of 
the austerity policy ‘freezes’ the use of standards and values which should built the 
European Union. The realistic approach to the exercise of sovereign authority can 
confirm the thesis that the real sovereign is not the nation, indicated on the pages 
of the Constitution, so  the ‘anti-democratic’ and ‘radical’ theories of Carl Schmitt 
can be a ‘tool’ to preserve democratic values.

•

Należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób procesy globaliza-
cyjne, w szczególności wzrost znaczenia międzynarodowych kor-
poracji, wpłyną na „ilość” i „jakość” demokracji w Europie. Jak po-
kazuje historia po zamachach na World Trade Center w 2001 roku, 
Fukuyamowski triumf demokracji liberalnej na świecie okazał się 
być utopią. Czy jednak kryzys 2007+ oraz problemy z zadłużeniem 
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europejskich gospodarek nie spowodowały, że demokracja liberal-
na nie okaże się również przeżytkiem w swojej ojczyźnie – społe-
czeństwach Europy Zachodniej? Może wydawać się to szokujące, ale 
wydarzenia ostatnich lat pokazują, że może dla globalnego kapita-
lizmu demokracja w znanej nam formie przestaje być najbardziej 
efektywnym systemem.

Oczywistością jest, że aby obywatele mogli realizować swoją 
wolę przez instytucje demokratyczne, czyli państwo, niezbędne 
jest pozyskiwanie pieniędzy na tę działalność – nie ważne, czy jest 
to państwo-nocny stróż, czy welfare state. Thomas Hobbes nazwał 
wprost pieniądze „krwią Lewiatana”. O tym, jak i skąd pozyskiwać te 
pieniądze, decydował zawsze suweren. Przez wiek XX w większym 
lub mniejszym stopniu decydowali o tym obywatele w demokra-
tycznych procedurach. Jeśli wcześniejszy typ państwa nazywano 
za Schumpeterem „państwem podatków”, tak niemiecki ekonomi-
sta Wolfgang Schreeck nazwał współczesną demokrację „państwem 
długów”. Wynika to z tego, że usługi publiczne finansowane do lat 
80 XX w. z podatków, współcześnie finansowane są z pożyczek. Po-
woduje to oczywiście coraz mocniejsze związanie państwa z wolą 
międzynarodowych korporacji1. „Decyzjom polityków towarzy-
szy dziś pytanie: »Co powiedzą rynki?«. Pytanie demokratyczne: 
»Co powiedzą obywatele?«, przestało być najważniejsze”2. Tak więc 
to od ich woli w coraz większym stopniu zależy polityka państwa. 

Należy zadać pytanie o to, kto jest podmiotem sprawującym 
władzę suwerenną. Prima facie w demokracjach liberalnych, bę-
dzie to lud/obywatele lub monarcha, kontrolowany przez wy-
bierany w  demokratycznych wyborach parlament. Abstrahując 

1  Pogląd ten wyrażają między innymi prof. Elżbieta Mączyńska i prof. Jan Zie-
lonka, których raczej trudno uznać za przedstawicieli skrajnie antykapitali-
stycznego myślenia. Por. E. Mączyńska, Równiej. Co właściwie zrobił Piketty?, 
wydanie internetowe dziennika „Gazeta Wyborcza“, http://wyborcza.pl/maga-
zyn/1,145248,18055749,Rowniej_Co_wlasciwie_zrobil_Piketty_.html (dostęp: 
25.07.2015); J. Zielonka http://zielonka.blog.polityka.pl/2015/07/21/demokra-
cja-dla-bankierow/ (dostęp: 25.07.2015).

2  E. Mączyńska, dz. cyt. (dostęp: 25 lipca 2015).
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od problemów reprezentatywności władzy, de iure podmiot spra-
wujący władzę w mniejszym lub większym stopniu ma „demokra-
tyczne” umocowanie. Czy jednak de facto kto inny jest suwerenem? 
Odpowiedź na to pytanie może dać definicja suwerenności Carla 
Schmitta. Zgodnie z nią „ten kto decyduje o stanie wyjątkowym, 
jest suwerenny”3. „Suweren jest konkretnym podmiotem zdolnym 
do podjęcia decyzji, a nie legitymizującą kategorią (»lud«) lub czy-
sto formalnym pojęciem (pełnia władzy, itd.)”4. Stan wyjątkowy jest 
to „stan wyższej konieczności, w którym zawieszone zostaje obo-
wiązywanie norm prawnych”5. Zdaniem Giorgio Agambena stan 
wyjątkowy jest to „ziemia niczyja między prawem publicznym a fak-
tem politycznym (…)”6. Wprowadza się go: (a) w celu zmiany istnie-
jącego porządku prawnego – dyktatura suwerenna, za jej przykład 
historyczny można uznać rewolucję bolszewicką; (b) w celu ochrony 
obrony (zachowania) istniejącego porządku prawnego – dyktatura 
komisaryczna, której zwolennikiem był Schmitt; za jej przykład histo-
ryczny można uznać dyktatora w starożytnym Rzymie. Za Schmit-
tem, Carl J. Friedrich rozróżnia podobnie dyktaturę niekonstytucyjną 
i konstytucyjną7. Wspólną cechą obydwu rodzajów suwerena jest 
,powzięta z myśli Hobbesa, zewnętrzność suwerena wobec systemu 
norm. „Suwerenność jest z e w n ę t r z n a  wobec prawa, bo działania 
suwerena w stanie wyjątkowym nie mogą podlegać prawu”8. 

Moim zdaniem współcześnie w świecie „demokratycznym” 
występują oba rodzaje suwerena. Jak postaram się wykazać, 
za dyktaturą suwerenną można uznać właśnie (1) władzę między-
narodowych korporacji, a za dyktaturę komisaryczną (2) władzę 

3  C. Schmitt, Teologia polityczna, [w:] Teologia polityczna i inne pisma, Kra-
ków 2000, s. 33.

4  P. Hirst, Decyzjonizm Carla Schmitta, [w:] Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwa-
nie polityczności, Warszawa 2011, s. 19.

5  J. Majmurek, Słownik pojęć, [w:] Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt…, s. 270.
6  P. Hirst, dz. cyt., s. 8.
7  G. Agamben, Stan wyjątkowy, Kraków 2008, s. 17.
8  P. Hirst, dz. cyt., s. 19.



17

Ile demokracji w czasach globalizacji?

organizacji międzynarodowych, w tym szczególnie unijnych in-
stytucji finansowych. 

Ad. (1). Można tę tezę uznać za kontrowersyjną, ponieważ Schmitt 
„uważa (…) za konieczne zapewnienie stanowi wyjątkowemu ja-
kiegoś powiązania z porządkiem prawnym: »Dyktatura, zarówno 
komisaryczna, jak i suwerenna, zakłada odwołanie się do kontekstu 
prawnego«; »Ponieważ stan wyjątkowy nie oznacza wcale chaosu 
ani anarchii, jest on w rozumieniu prawa w dalszym ciągu formą 
porządku, chociaż już nie porządku prawnego«”9. Nawet podany 
wyżej przykład rewolucji bolszewickiej ustanawiał nowy porządek 
prawny. Dyktatura suwerenna „(…) nie ogranicza się do zawieszenia 
konstytucji na mocy prawa, które jest w niej zawarte, a więc jest 
prawem konstytucyjnym, stawiając sobie raczej za cel stworzenie ta-
kiego stanu rzeczy, w którym stałoby się możliwe narzucenie nowej 
konstytucji”10. Jednak czy odcięcie państwa od kredytowania, od-
cięcie gospodarki od know-how, przeniesienie linii produkcyjnych, 
a raczej zagrożenie dokonania tych czynów w razie prowadzenia 
przez państwo polityki niezgodnej z interesem korporacji, nie bę-
dzie powodowało kryzysu gospodarczego/zagrożenia nim, czyli 
stanu wyjątkowego, który tylko tym różni się od „typowej” dykta-
tury suwerennej, że prima facie nie ma politycznego lub prawnego 
charakteru. Jednak zauważmy, że Giorgio Agamben uważa, iż stan 
konieczności „(…) jawi się dzisiaj jako obszar niejasny i niepewny 
w którym czyny faktyczne – same w sobie pozaprawne lub anty-
prawne – stają się prawem, podczas gdy normy prawne rozmywają 
się w zwykłe fakty; jako próg, na którym fakt i prawo zaczynają się 
stawać nierozróżnialne”11.

Zauważmy też, że Schmitt żył w czasach, w których wpływ 
międzynarodowego kapitału był jednak mniejszy niż dziś. Jednak 
sam, nie w Teologii politycznej i Die Diktatur (Dyktatura) – pracach 

9  G. Agamben, dz. cyt., s. 52.
10  Tamże, s. 53.
11  Tamże, s. 47.



18

Kacper Baran

poświęconych problemowi stanu wyjątkowego, ale w Pojęciu poli-
tyczności, pokazuje w jaki sposób to właśnie instytucje gospodarcze 
mogą sprawować władzę suwerenną. Schmitt widzi tę możliwość 
w procesie zastępowania polityczności etyką i ekonomią12. „Gospo-
darka, jak każda inna dziedzina ludzkiego życia, może stać się po-
głębieniem polityczności. (…) Gospodarczy imperializm prowadzi 
do sytuacji, w której na świecie obowiązują charakterystyczne dla 
niego środki gospodarczego panowania, takie jak embargo na do-
stawę surowców naturalnych, zakaz udzielania kredytów lub celo-
we niszczenie obcej waluty. (…) W walce z wrogami gospodarczy 
liberalizm będzie sięgał po coraz ostrzejsze środki przymusu, które 
jednak nadal pozostaną środkami »ekonomicznymi«, a więc zgodnie 
z terminologią liberalizmu »niepolitycznymi« i z istoty swej poko-
jowymi”13. Zauważmy także, że dominujący nurt nauki prawa mię-
dzynarodowego publicznego nie uznaje międzynarodowopublicz-
noprawnwgo charakteru korporacji międzynarodowych14. Dopiero 
w ramach mniejszościowego poglądu przyjmującego „najszerszy” 
katalog podmiotów prawa międzynarodowego publicznego, za ta-
kie podmioty można uznać również ponadnarodowe korporacje. 
Warto jednak zauważyć, że w podstawowej pozycji dotyczącej tej 
gałęzi prawa w Polsce, tzn. podręcznika Prawo międzynarodowe pu-
bliczne, autorstwa Remigiusza Bierzanka i Janusza Symonidesa, pro-
blematyka korporacji w ogóle nie występuje. Zamiast tego mamy 
do czynienia jedynie z przykładami zbrodni przeciwko ludzkości 
i prawa do petycji15.

W rzeczywistości dochodzi do sytuacji, w których państwa po-
zbawione są możliwości całkowicie niezależnego stanowienia pra-
wa, nie przez działania podmiotów prawa publicznego i politycz-
nego, lecz prywatnego i ekonomicznego. Uprawnienia agend ONZ 

12  C. Schmitt, Pojęcie…, s. 241.
13  Tamże, s. 248–249.
14  R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, 

s. 138.
15  Tamże, s. 138–139.
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czy UE stoją więc na równi z uprawnieniami międzynarodowych 
korporacji, przy czym uprawnienia tych drugich nie mają żadnego 
umocowania w prawie międzynarodowym publicznym. Przykładem 
takiego działania mogą być „rady” funduszy hedgingowych dla rzą-
du Portoryko w sprawie cięć w systemie oświaty w celu spłaty dłu-
gu. Nie są to jednak bezstronne instytucje finansowe, ale „fundusze 
sępie” (vulture funds), które zarabiały m.in. na długach Argentyny, 
Grecji i upadku banku Lehman Brothers16. Ale w końcu już Mayer 
Amschel Rothschild, twórca potęgi finansowej rodziny Rotschildów, 
powiedział: „dajcie mi kontrolę nad pieniędzmi jakiegokolwiek kraju, 
a nie będzie mieć dla mnie znaczenia, kto stanowi jego prawa”.

Ad. (2). Międzynarodowym/unijnym instytucjom finansowym nie 
można zarzucić braku „odwołania się do kontekstu prawnego”. Dzia-
łają one na podstawie traktatów międzynarodowych. Ich działania 
mają na celu tworzenie/zachowanie określonego porządku prawno-
-gospodarczego. Problemem jest jednak to, że to one, a nie rządy 
i parlamenty sprawują rzeczywistą władzę nad niektórymi krajami. 
Oczywistym przykładem będą przyjmowane „dobrowolnie” przez 
kraje Drugiego/Trzeciego Świata „programy pomocowe” od Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego. Bliższej analizie poddam 
jednak stosunki panujące w ramach Unii Europejskiej. Znamienna 
będzie tu oczywiście kwestia relacji Troiki i Eurogrupy z państwem 
greckim. Unijną „dyktaturę” można dlatego uznać za dyktaturę ko-
misaryczną, że jej celem jest „ochrona” wyrażonego w Traktacie 
o Unii Europejskiej (TUE) i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej (TfUE) porządku prawnego, nawet za cenę „zawieszenia” obo-
wiązywania niektórych norm i wartości na których zbudowana jest 
Unia. „W ostatecznym rozrachunku pełni funkcję tworzenia takiego 
stanu rzeczy, który »pozwalałby na stosowanie prawa«. Dyktatu-
ra komisaryczna może zawiesić zastosowanie konstytucji, jednak 

16  Wydanie internetowe dziennika „The Guardian“, http://www.theguardian.com/
world/2015/jul/28/hedge-funds-puerto-rico-close-schools-fire-teachers-pay-
us-back?CMP=ema_565 (dostęp: 28 lipca 2015).
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konstytucja »nie przestaje obowiązywać, ponieważ jej zawieszenie 
oznacza tylko konkretny wyjątek (…)«”17. 

Co oczywiste, jedną z podstawowych wartości, na których po-
winna się opierać Unia, jest „demokracja”. TUE mówi o niej co naj-
mniej pięć razy – trzy razy w preambule, w artykule 2 i Tytule II 
(Postanowienia o zasadach demokratycznych). Wraz z Traktatem 
z Maastricht, Unia Europejska obrała neoliberalną drogę rozwoju, 
jednak nadal art. 3 ust. 3 TUE mówi, że UE „działa na rzecz trwałego 
rozwoju gospodarczego Europy, którego podstawą jest zrównowa-
żony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodar-
ka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego 
zatrudnienia i postępu społecznego (…)”. Tak jak Schmitt mówił, 
że Republika Weimarska działa w nieustannym stanie wyjątkowym, 
tak można powiedzieć, że od czasów kryzysu 2007+ działa tak Unia 
Europejska. „Okazuje się zatem, że istnienie państwa może mieć 
większą wartość niż obowiązywanie norm prawnych. Wtedy właśnie 
decyzje uwalniają się od związku z normami i nabierają charakteru 
absolutnego. W sytuacjach nadzwyczajnych państwo zawiesza waż-
ność prawa, kierując się instynktem przetrwania”18. Nadrzędne stały 
się „norma austerity” i władzy technokratycznej, które zawieszając 
normy demokracji, czy wciąż obecny postulat społecznej gospodar-
ki rynkowej oraz solidarności między narodami Unii (punkt 6 pream-
buły TUE), ma wyprowadzić Unię z kryzysu. „Tak właśnie wygląda 
nasza obecna sytuacja w kwestii Europy: jedynie nowa »herezja« (re-
prezentowana przez Syrizę) może uratować to, co warte ratowania 
z europejskiego dziedzictwa: demokrację, wiarę w ludzi, egalitarną 
solidarność. Europa, która zwycięży, jeśli uda się wymanewrować 
Syrizę, będzie to »Europa azjatyckich wartości« (które, oczywiście, 

17  G. Agamben, dz. cyt., s. 53.
18  C. Schmitt, Teologia…, s. 38.
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nie mają nic wspólnego z Azją, tylko z obecną tendencją współcze-
snego kapitalizmu do zawieszania demokracji)”19. 

Należy przeanalizować działania Eurogrupy, podejmującej klu-
czowe decyzje dla strefy euro. Zauważmy, że jeśli naród-suwe-
ren wyraził w określony sposób zgodę na utworzenie/dołączenie 
do strefy euro, to w przypadku Eurogrupy brak jest dokumentu ją le-
gitymizującego, poza Protokołem w sprawie Eurogrupy20, będącego 
załącznikiem do Trakatu Lizbońskiego, który mówi tylko o ogólnej 
charakterystyce Eurogrupy (art. 1) i jej przewodniczącym (art. 2). Brak 
jest więc prawnego uregulowania kwestii podejmowanych przez 
nią decyzji. Jednak instytucja ta, działająca poza czyjąkolwiek kon-
trolą decyduje o polityce fiskalnej państw strefy euro. Tak więc jej 
wszelkie decyzje są pozbawione demokratycznej legitymacji i nie 
wyrażają woli obywateli państw narodowych, czy nawet wybiera-
nego przez nich Parlamentu Europejskiego. „Decyzja jest niezależ-
na od normy prawnej, i paradoksalnie władza nie potrzebuje pra-
wa, by ustanowić porządek prawny”21. Można krytykować politykę 
greckiej Syrizy, ale chyba nie sposób nie zgodzić się z opinią byłego 
ministra finansów Yannisa Varufakisa z wywiadu dla „New State-
sman”: „(…) »Cóż, Eurogrupa prawnie nie istnieje, żaden traktat nie 
powołał tej grupy«. Mamy zatem do czynienia z nieistniejącą grupą, 
dysponującą olbrzymią władzą nad życiem Europejczyków. Nie od-
powiada przed nikim, zważywszy na to, że pod względem prawnym 
nie istnieje; jej posiedzenia nie są protokołowane i są poufne. I ża-
den obywatel nie ma pojęcia o czym rozprawiają… Są to decyzje 
dotyczące niemalże życia i śmierci, a żaden członek tej grupy nie 
odpowiada przed nikim”22. 

19  S. Žižek, Dlaczego Varufakis drażnił unijnych technokratów?, http://www.kry-
tykapolityczna.pl/artykuly/ue/20150709/zizek-o-grecji-szansa-na-przebudze-
nie-europy (dostęp: 1 sierpnia 2015).

20  Dziennik Urzędowy UE, C 306, wydanie polskie, tom 50, 17.12.2007, s. 154.
21  C. Schmitt, Teologia…, s. 39.
22  J. Varufakis, Zmagania z potworami, wydanie internetowe gazety „New 

Statesman”, tłumaczenie: https://pracownia4.wordpress.com/2015/07/17/
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Warto także zwrócić uwagę na problem samej „normy auseri-
ty” ustanawiającej stan wyjątkowy. Nie jest to, jakby chciał Schmitt 
norma polityczna, lecz norma „ekonomiczno-etyczna”. Jej pierw-
szy człon wynika z faktu przyjęcia neoliberalnej polityki „zaciska-
nia pasa” przez unijnych technokratów, drugi człon wynika z chęci 
„ukarania” państw Południa, za ich „rozrzutność“. Dlatego też nie 
jest możliwa polityczna dyskusja na temat „zawieszenia stanu wy-
jątkowego”. Jak wskazuje, w Paradoksie demokracji23 i Pojęciu poli-
tyczności24 Chantal Mouffe, z racji usunięcia przez ideologię liberal-
ną sporu politycznego z dyskursu, tak naprawdę nie jest możliwa 
prawdziwa debata. Tylko prima facie nie ma ona ideologicznego 
charakteru. Tak naprawdę, jak za Schmittem uważa Mouffe, że libe-
ralny dyskurs publiczny konstruowany jest w dwóch systemach – 
agregacyjnym i deliberacyjnym. Oba systemy mają jednak bardzo 
silne ograniczenia – racjonalność ekonomiczną i moralność. Każdy 
kto wychodzi poza te ograniczenia, jest „nieracjonalny” lub „zły”, 
więc jego głos pozbawiony jest znaczenia. Taka sytuacja ma miejsce 
w przypadku Grecji: „Alexis Tsipras stwierdził ostatnio, że gdyby miał 
spotkać się z samą Angelą Merkel na kolacji, znaleźliby rozwiązanie 
w dwie godziny. Chodziło mu o to, że on i Merkel – dwoje polity-
ków – potraktowaliby ten spór jako polityczny, w przeciwieństwie 
do unijnych technokratów. (…) Tsipras i Janis Varoufakis (…) mówią, 
jakby byli częścią otwartego politycznego procesu, w którym de-
cyzje są ostatecznie »ideologiczne« (tzn. są podejmowane zgod-
nie z czyimś normatywnymi preferencjami), podczas gdy unijni 
technokraci mówią, jak gdyby wszystko było wyłącznie kwestią 
technicznych regulacji. (…) Zaprzeczanie istnieniu »ideologicznej« 
strony tego sporu, co praktykuje Dijsselbloem, to ideologia w naj-
czystszej postaci. (…) Fałszywie przedstawia regulacje jako nale-

zmagania-z-potworami-janis-warufakis-o-niemozliwej-walce-o-grecje-
wywiad/#more-9082 (dostęp: 24 lipca 2014).

23  Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, Wrocław 2007.
24  Tejże, Pojęcie polityczności. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
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żące do dziedziny czystej ekspertyzy, podczas gdy tak naprawdę 
opierają się one na polityczno-ideologicznych decyzjach25. Z racji 
technokratycznego charakteru „normy austerity” niepotrzebne jest 
w stanie wyjątkowym jakiekolwiek odwołanie do legitymacji demo-
kratycznej, bo przecież wyborcy mogą się okazać „nieracjonalni”, 
albo należy ich ukarać za „niemoralność” ich rządów. Jest to wy-
godna forma kamuflowania pewnych interesów de facto politycz-
nych, ponieważ jak wskazują krytycy austerity i polityki Unii wobec 
Grecji, jak m.in. Paul Krugman, Wolfgang Flessbeck, czy Piketty, czy 
nawet analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, obec-
na polityka nie ma „racjonalnego” uzasadnienia i Grecji z kryzysu 
nie wyprowadzi. A służy ona tylko umacnianiu hegemonii Niemiec 
i nienaruszaniu „technokratycznego status quo” w Unii Europejskiej. 
„Nawet ten rzekomo apolityczny czy z pozoru wręcz antypolityczny 
system albo służy utrzymaniu istniejącej już różnicy między przy-
jacielem i wrogiem, albo prowadzi do jej powstania. Dlatego nigdy 
nie zdoła uciec od konsekwencji polityczności”26.

Trafna do opisu demokracji (a raczej jej braku) w Unii Europejskiej, 
może być analiza szwedzkiego prawnika i politologa Herberta Tig-
stena przedstawiona w dziele Regeringsmaktens expansion under och 
efter världskriget: studier över konstitutionell fullmaktslagstiftning (Eks-
pansja rządu podczas i po wojnie światowej: studia na temat nakazów 
konstytucyjnych) z 1930 roku27. Ukazuje on proces ograniczania wła-
dzy parlamentu na rzecz władzy wykonawczej w sytuacjach kryzy-
sowych poprzez różnorakie pełnomocnictwa i dekrety. Oczywiście 
opisuje on sytuacje z czasów od I wojny światowej, do lat trzydzie-
stych. Jednak, jak wskazuje, „systematyczne i regularne korzystanie 
z tej instytucji nieodwołalnie prowadzi do erozji demokracji”28. Jak 

25  S. Žižek, Dlaczego Varufakis drażnił unijnych technokratów?, http://www.kry-
tykapolityczna.pl/artykuly/ue/20150709/zizek-o-grecji-szansa-na-przebudze-
nie-europy (dostęp: 1 sierpnia 2015).

26  C. Schmitt, Pojęcie…, s. 250.
27  Por. G. Agamben, dz. cyt. s. 14–17.
28  Tamże, s. 16.
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ma się to do czasów współczesnych? Czy wywołany przez kryzys 
stan wyjątkowy nie doprowadził do tego, że głos parlamentów na-
rodowych czy Parlamentu Europejskiego w i tak mało demokra-
tycznych procesach decyzyjnych Unii jest znikomy. Jak twierdzi były 
grecki minister finansów Jannis Varufakis: „największymi sprzymie-
rzeńcami naszej sprawy byli Torysi! Z powodu ich eurosceptycyzmu, 
ech… nie tylko eurosceptycyzmu; to burke’owski (…) pogląd na nie-
zależność parlamentu – w naszym przypadku było jasne, że nasz 
parlament jest traktowany jak śmieć”29. „Z reakcji europejskiego 
establishmentu na greckie referendum wyłania się powoli pewien 
ideał, ideał najlepiej uchwycony przez nagłówek z niedawnego felie-
tonu Gidona Rachmana dla »Financial Timesa«: »Najsłabszym ogni-
wem Europy są wyborcy«. W tym idealnym świecie Europa pozbywa 
się swojego »najsłabszego ogniwa«, a eksperci przejmują władzę, 
by bezpośrednio wdrożyć niezbędne gospodarcze regulacje – jeśli 
wybory w ogóle miałyby się odbywać, ich funkcją byłoby tylko po-
twierdzanie konsensu ekspertów”30.

Na zakończenie trafne okazują się być słowa Hannah Arendt, 
opisujące biurokrację jako „panowanie zawiłego systemu instytu-
cji, który nikogo, ani jednego, ani najlepszych, ani kilku, ani wie-
lu nie czyni za cokolwiek odpowiedzialnymi. Jest to system, dla 
którego właściwym mianem byłyby rządy Nikogo. (Jeżeli zgodnie 
z tradycyjną myślą polityczną utożsamiamy tyranię z rządem, który 
nie musi zdawać rachunków ze swoich poczynań, to rządy Nikogo 
są największą tyranią, skoro nikt nie odpowiada za to, co się dzieje)”. 
Wystarczy zamienić słowo „biurokracja” na „korporacja” lub „tech-
nokracja” i ujrzymy późnokapitalistyczny stan stosunków władzy. 
Arendt charakteryzuje rządy biurokratyczne poza tradycyjnym po-
działem, czyli ani jako anarchię (rządy nikogo), ani jako monarchię 
(rządy jednego), ani jako arystokrację (rządy najlepszych/kilku), ani 
jako demokrację (rządy wielu). Widać to na przykładzie ostatniego 

29  Jannis Varufakis, dz. cyt. (dostęp: 24 lipca 2015).
30  S. Žižek, Dlaczego… (dostęp: 1 sierpnia 2015).
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kryzysu gospodarczego – za jego wybuch nikt nie jest odpowie-
dzialny. Globalizacja doprowadziła do zespolenia gospodarek na-
rodowych, lecz kontrolę nad obrotem spraw mają już nie rządy, nie 
demokratyczne instytucje międzynarodowe (o co warto by było 
się postarać), lecz korporacje – instytucje niewybieralne, a także 
przed nikim nie odpowiedzialne, a sprawujące de facto władzę nad 
światowymi rynkami – a przez to gospodarkami narodowymi. Tak 
jak mamy do czynienia w przypadku programów „pomocowych” 
na przykład dla Grecji. „Na czym polega zasadnicza systemowa 
przemoc kapitalizmu: (…) przemocy tej nie można już przypisać 
żadnym konkretnym jednostkom i ich »złym« intencjom, ma ona 
bowiem charakter charakter czysto »obiektywny«, systemowy, ano-
nimowy”31. „Władza nad ludźmi oparta na ekonomii, która uchodzi 
za władzę niepolityczną, a więc wolną od wszelkiej politycznej od-
powiedzialności oraz zewnętrznych form polityczności, w rzeczy-
wistości jest jednym olbrzymim oszustwem. Wymiana wcale nie 
wyklucza powstania takiej sytuacji w której jeden z kontrahentów 
ponosi dotkliwe straty, a cały system wzajemnych umów staje się 
powoli narzędziem strasznego wyzysku i zniewolenia”32, 33.

Powyższa analiza może budzić wątpliwości z powodu przyjęcia 
za jej podstawę teorii Carla Schmitta, który jak wiadomo, był kry-
tykiem demokracji. Tak samo jak Chantal Mouffe uważam jednak, 
że „użycie Schmitta przeciwko Schmittowi”, to znaczy jego anty-
demokratycznych i antyliberalnych teorii, może pozwolić na wska-
zanie podstawowych wad współczesnego systemu liberalno-de-
mokratycznego. Globalizacja doprowadziła do tego, że tradycyjne 
pojmowanie suwerenności i możliwości decydowania jest już nie-
aktualne. Tak więc realistyczne pojmowanie władzy i suwerenności 

31  S. Žižek, Przekleństwo fantazji, Wrocław 2001, s. 9.
32  C. Schmitt, Pojęcie…, s. 248.
33  Powyższy akapit stanowi rozwinięcie problematyki, którą przedstawiłem 

w swojej innej pracy: Czym wyróżniają się nowe formy aktywności obywatel-
skiej, jak gniew i oburzenie oraz jakie jest ich znaczenie polityczne?, [w:] Olim-
piada Filozoficzna. Nr 43, Warszawa 2013, s. 76–77.
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przez Schmitta może okazać się pomocne w pokazaniu pokazać, 
kto naprawdę dzierży władzę w Europie i na świecie. Jednak analiza 
ta nie może skończyć się na prostej konstatacji, ale dać początek ta-
kiej reformy systemu prawnego, aby władza ta w większym stopniu 
była sprawowana przez nominalnego suwerena, jakim w demokracji 
powinni być obywatele.
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benjamIna barbera na tle rozWażań Wybranych 
przedstaWIcIelI myślI społeczno-polItycznej

Szymon Osmola

Abstrakt

Benjamin Barber, autor szeroko komentowanej książki Dżihad kontra McŚwiat, jest 
obecnie jednym z najpopularniejszych myślicieli politycznych. Również jego ostatnia 
książka Gdyby burmistrzowie rządzili światem zyskała duży rozgłos na świecie i w Pol-
sce, wzbudzając liczne dyskusje w mediach i stając się bestsellerem wydawniczym.

Celem niniejszego artykułu jest umiejscowienie idei nadających ton najnowszej 
publikacji Barbera w szerszym kontekście myśli społeczno-politycznej. W kolejnych 
punktach kolejno ukazane zostaną w ogólnym zarysie: teoretyczne podstawy, na któ-
rych opiera Barber teorie przedstawione w książce Gdyby burmistrzowie rządzili świa-
tem (I); przedstawienie owych teorii w kontekście myśli politycznej Hanny Arendt (II), 
Jürgena Habermasa (III) oraz Edwarda Abramowskiego (IV). W zakończeniu wyliczone 
zostaną główne zarzuty wysuwane pod adresem Barbera oraz główny argument, 
którego można użyć do obrony amerykańskiego myśliciela.

Abstract

Benjamin Barber, the author of the widely commented book Jihad vs McWorld is one 
of the most popular contemporary political thinkers. His last book, If Mayors Ruled 
the World also gained a lot of attention.
The aim of this article is to put Barber’s ideas into the context of contemporary politi-
cal philosophy. Section I provides a brief summary of Barber’s basic ideas. Sections II, 
III and IV compare these ideas with philosophical writings of Jürgen Habermas (II), 
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Hannah Arendt (III) and Edward Abramowski (IV). In section V I will consider some 
arguments against Barber’s vision and give one argument which may be used in 
favour of this American thinker.

•

i. DySfunkcyjne kraje, rozkwitające miaSta

Żyjemy w czasach zmierzchu tradycyjnie rozumianej polityki, w któ-
rej państwa stanowią domyślną formę politycznej organizacji zbio-
rowości ludzkich – twierdzi Benjamin Barber1. Państwa, a także two-
rzone przez nie organizacje międzynarodowe, jako ciała polityczne 
ograniczane partykularnymi interesami i stojącymi u ich podstaw 
abstrakcyjnymi ideami, a także silnym przywiązaniem do abs-
trakcyjnej koncepcji suwerenności, nie są w stanie poradzić sobie 
z wyzwaniami, jakie stawia współczesny świat – pogłębiającymi się 
nierównościami społecznymi, deficytem demokracji, postępującą 
degradacją środowiska, terroryzmem, międzynarodowym biznesem 
narkotykowym, „nowym niewolnictwem” i innymi, równie ważnymi 
kwestiami. „Państwa narodowe tracą ją [zdolność do rozwiązywania 
problemów] ze względu na skalę i stopień skomplikowania współ-
zależnego świata, który przekracza horyzont nacjonalizmu i jego 
instytucji”, pisze Barber2.

Współzależność jest nieodłącznym elementem procesu glo-
balizacji. Można zdefiniować ją jako proces silnego uzależnienia 
sytuacji lokalnej od ogółu zachodzących na świecie procesów – 
ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i innych. W warunkach 
coraz silniejszej współzależności państwa i organizacje międzyna-
rodowe nie są już jedynymi, ani nawet najważniejszymi „graczami” 

1  Por. B. Barber, If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities, „Yale 
University Press” 2013; wyd. pol. B. Barber, Gdyby burmistrzowie rządzili świa-
tem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, przeł. H. Jankowska, K. Makaruk, 
Warszawa 2014.

2  B. Barber, dz. cyt., s. 96.
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politycznymi – w coraz większym stopniu świat, w którym żyjemy, 
kształtowany jest przez instytucje luźno związane z państwem, takie 
jak międzynarodowe korporacje, stowarzyszenia i banki.

Proces globalizacji i narastającej współzależności nieuchronnie 
obejmuje również zagrożenia, jakie stają przez ludzkością na po-
czątku XXI wieku. Miasta, przekonuje Barber, są w stanie o wiele 
skuteczniej radzić sobie z problemami, jakie niesie ze sobą taki stan 
rzeczy, ponieważ posiadają, jako konkretne formy politycznej orga-
nizacji, pewne specyficzne cechy3.

Miasta są organizacjami o strukturze wertykalnej, gdzie dużą rolę 
odgrywa przestrzeń publiczna. Są kosmopolityczne, twórcze i inno-
wacyjne, nastawione na przyszłość, mobilne, relacyjne i postępowe. 
W ich istotę wpisana jest kreatywność i zmienność, jak również na-
cisk położony na edukację, kulturę i handel. Miasta z konieczności 
muszą być nastawione na rozwiązywanie konkretnych problemów, 
co czyni ich podejście pragmatycznym, nie uwikłanym w jałowe 
ideologiczne spory. Przedkładają współpracę nad konflikty, szu-
kają punktów wspólnych, a nie tego, co dzieli – nie są niezależne, 
a współzależne.

Miasta są również strukturami najbardziej demokratycznymi. Bę-
dąc ze swej istoty instytucjami kosmopolitycznymi i świeckimi, po-
stępowymi i kładącymi nacisk na wolność jednostki, gdzie gęstość 
zaludnienia jest niezwykle wysoka, władza jest blisko obywateli, 
a obywatele światli i wykształceni w duchu egalitaryzmu, lokalne 
władze siłą rzeczy muszą brać pod uwagę opinie wszystkich oby-
wateli. Miasto może być bolączką na paradoksy wpisane w istotę 
demokracji przedstawicielskiej i liberalnej (która według niektó-
rych stała się po prostu kolejną destrukcyjną ideologią), a także 
na niedemokratyczny charakter organizacji międzynarodowych 
i globalnych korporacji4.

3  Uosabiane przez ich burmistrzów.
4  Ogół akcjonariuszy trudno bowiem uznać za zgromadzenie w pełni demokratyczne.
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Miasto jest według Barbera receptą na nękające współczesny 
świat problemy. Aby jednak mieć realny wpływ na ich rozwiązy-
wanie, miasto „musi się przystosować do warunków świata global-
nego, usieciowionego i współzależnego (…). By zachować lokalną 
witalność musi zyskać zasięg światowy, inaczej zmarnieje”5. Innymi 
słowy, miasta z całego świata muszą otworzyć się na rzeczywistość 
glokalności – perspektywę rozpatrywania lokalnych problemów 
z globalnego punktu widzenia i odwrotnie, z pominięciem poziomu 
niezależnych i suwerennych państw.

Jak retorycznie stwierdza Barber:

Państwa, kierujące się uniwersalnymi ideologiami, silne dzięki 
suwerenności i centralnemu rządowi, zbyt często wyobrażają 
sobie, że potrafią uleczyć bolączki, całkowicie wyeliminować 
problemy. Kończy się na tym, że zostają pokonane przez wła-
sną siłę i pychę. Całkiem inaczej jest z miastami: pragmatyczne 
w podejściu, bliskie prawdziwym ludziom i ich problemom, nie 
mając na tyle autonomicznej władzy, by cokolwiek samodzielnie 
rozwiązać, muszą poprzestać na łagodzeniu [często nierozwią-
zywalnych – S. O.] problemów6.

ii. miasto a kondycja ludzka

Nietrudno zauważyć, iż poglądy przedstawiane przez Barbera w du-
żej mierze czerpią z ideałów starożytnej polis i bezpośredniej par-
tycypacji ogółu obywateli w sprawowaniu rządów. Historia miast 
stanowi historię demokracji i o ile „polis była miejscem narodzin 
demokracji, o tyle dziś metropolia może stać się jej ocaleniem”7. 
Na potwierdzenie powyższej tezy wystarczy porównać ogół cech 
przypisywanych przez Barbera miastom i ich mieszkańcom ze słynną 

5  B. Barber, dz. cyt., s. 37.
6  Tamże, s. 251.
7  Tamże, s. 194.
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mową Peryklesa, którą przytacza Tukidydes8 – w przeważającej mie-
rze są to dokładnie odpowiadające sobie charakterystyki.

Warto w tym kontekście porównać idee Barbera z oryginalną 
interpretacją greckiej demokracji w ujęciu Hanny Arendt i wizją kon-
dycji ludzkiej przedstawionej w jej opus magnum9.

Główną osią, wokół której Arendt snuje swoją refleksję, jest po-
dział ogółu ludzkich aktywności na obszary vita activa i vita con-
templativa. Są to dwa tak samo ważne aspekty ludzkiej egzystencji, 
Arendt skupia się jednak głównie na pierwszym z nich.

8  „My sami jesteśmy raczej wzorem dla innych, niż inni dla nas. Nazywa się ten 
ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniej-
szości. (…) W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. 
W życiu prywatnym nie wglądamy z podejrzliwą ciekawością w zachowanie 
się naszych współobywateli, nie odnosimy się z niechęcią do sąsiada, jeśli się 
zajmuje tym, co mu sprawia przyjemność. (…) Miasto nasze pozostawiamy 
otwarte dla wszystkich; nie zdarza się, żebyśmy wydalali cudzoziemców i nie 
pozwalali komuś uczyć się u nas albo patrzeć na coś, co mogłoby się przydać 
naszym wrogom: mamy bowiem zaufanie nie tyle do przygotowań podstępów 
wojennych, ile do własnej odwagi w działaniu (…) Państwo nasze jest godne 
podziwu i pod tymi względami, i pod wielu innymi. Kochamy bowiem piękno, 
ale z prostotą, kochamy wiedzę, ale bez zniewieściałości, bogactwem się nie 
chwalimy, lecz używamy go w potrzebie; przyznanie się do ubóstwa nie przyno-
si nikomu ujmy, jednakże jest ujmą, jeśli ktoś nie stara się z niego wydobyć. (…) 
Zawsze sami oceniamy wypadki i staramy się wyrobić sobie trafny sąd; nie 
stoimy na stanowisku, że słowa szkodzą czynom, lecz że najpierw trzeba dać 
się pouczyć słowom, zanim się do czynów przystąpi. I w tym bowiem mamy 
przewagę nad innymi, że łączymy najwyższą śmiałość z najstaranniejszym ob-
myśleniem planów; u innych nieznajomość sytuacji prowadzi do zuchwalstwa, 
a rozsądek do bojaźliwego zwlekania. (…) My też jesteśmy jedynym narodem, 
który bez obawy wspomaga innych, nie tyle licząc na korzyść, ile kierując się 
pełną zaufania wielkodusznością. (…) Krótko mówiąc, twierdzę, że państwo 
nasze jako całość jest szkołą wychowania Hellady, i wydaje mi się, że u nas każda 
jednostka może z największą swobodą przystosować się do najrozmaitszych 
form życia i stać się przez to samodzielnym człowiekiem. (…) Przed obecnymi 
zaś tutaj synami i braćmi poległych widzę wielkie zadanie współzawodnictwa. 
Zmarłego bowiem każdy przywykł chwalić; dlatego mimo największych wa-
szych wysiłków ludzie nigdy nie uznają was za równych zmarłym, lecz zawsze 
za trochę gorszych”. Por. Tukidydes, Wojna peloponeska, s. 107 i nast., https://
kulturaantyczna.files.wordpress.com/2011/12/tukidydes-wojna-peloponeska.
pdf (dostęp: 3 sierpnia 2015).

9  H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2010.
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Vita activa, dziedzina ludzkiego życia związana z aktywnością 
człowieka wobec świata, przejawia się w trzech podstawowych 
aspektach – pracy, wytwarzaniu oraz działaniu10. Praca jest ściśle 
związana z czysto biologicznym aspektem trwania ludzkiego ciała – 
pozwala ona na jego podtrzymanie i zaspokojenie „zwierzęcych” 
potrzeb. Wytwarzanie jest wynikiem odmienności człowieka na tle 
reszty natury i stanowi przejaw jego dążności do zmiany swoje-
go otoczenia, nadania mu pewnej „sztuczności” i pozostawienia 
po czegoś trwałego w wiecznie zmieniającym się świecie. Działanie 
natomiast, będące wyrazem ludzkiej wielości, różnorodności i od-
mienności każdej jednostki, zachodzi bezpośrednio między ludźmi, 
bez pośrednictwa rzeczy i materii. Jest ono conditio sine qua non 
wszelkiej działalności politycznej.

Podział na pracę, wytwarzanie i działanie, pokrywa się z podzia-
łem obszaru ludzkiej działalności na dziedzinę prywatną (oikos) 
i dziedzinę publiczną (koinon). O ile dziedzina prywatna jest miej-
scem, gdzie ludzkim życiem rządzi konieczność podtrzymywania 
procesów życiowych i przemoc będące wynikiem jego przynależno-
ści do świata biologii, o tyle dziedzina publiczna jest miejscem, gdzie 
wolni i równi obywatele, uwolnieni od konieczności podtrzymania 
życia, za pośrednictwem działania i mowy, decydują o sprawach 
swojej społeczności11. Praca w całości dokonuje się w dziedzinie pry-
watnej. Wytwarzanie dokonuje się w dziedzinie prywatnej, ale jego 
efekty należą do dziedziny publicznej. Działanie natomiast w całości 
dokonuje się w dziedzinie publicznej.

10  Tamże, s. 25.
11  Ciekawą analizę wypierania działania i mowy ze sfery publicznej przeprowa-

dza Arendt, analizując zanik lingwistycznego rozróżnienia między greckimi 
słowami archein („rozpoczynać”, „przewodzić”, „władać”) i prattein („przepro-
wadzać coś”). Por. H. Arendt, Co to jest wolność?, [w:] H. Arendt, Między cza-
sem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przeł. M. Godyń, 
W. Madeń, Warszawa 2011, s. 202 i nast. O wpływie zaczynającej się od Pla-
tona tradycji na degradację działania, zob. H. Arendt, Co to jest autorytet?, 
[w:] H. Arendt, Między czasem minionym…, s. 126 i nast.
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Rozdzielenie pracy, wytwarzania i działania, a także domen pry-
watnej i publicznej, najpełniej dokonało się w ateńskim polis. Po-
mieszanie owych pojęć, zapoczątkowane już przez Platona12, szczyt 
osiągnęło w epoce nowożytnej, która wypracowała pojęcie społe-
czeństwa. Społeczeństwo, jako zjawisko, stanowi w istocie przenie-
sienie problemów z dziedziny publicznej do dziedziny prywatnej 
ze wszystkimi tego konsekwencjami – zastąpieniem działania przez 
zwykłe zachowania, rządów osobowych przez rządy bardziej efek-
tywnej biurokracji, wreszcie zatracenie zdolności mowy i działania13.

Koncepcje Barbera odczytać można jako swego rodzaju próbę 
przywrócenia wartości rozróżnieniom dokonanym przez Arendt. 
Miasto jest według Barbera stowarzyszeniem publicznym niezwy-
kle silnie uzależnionym od koncepcji autonomicznej i niezależnej 
przestrzeni publicznej, w której ogół obywateli wykonuje swo-
je uprawnienia. Jest to przestrzeń wolnych i równych obywateli, 
nastawionych na rozwiązywanie konkretnych problemów. „Wol-
ność gwarantowana przez prawa, które sami dla siebie stanowi-
my, określa demokrację. Suwerenność natomiast jest niepodzielna 
i niezmienna”14, pisze Barber, przeciwstawiając miejską autonomię 
państwowej suwerenności.

Różnice między starożytną polis a nowoczesnymi miastami 
są oczywiście znaczne i nie do przeoczenia. Niezmienna pozostaje 
jednak ich istota i wpisany w nią duch wolności i równości. „Zrodzo-
na w samorządnej i autonomicznej polis demokracja realizuje swój 
globalny telos w samorządnej i współzależnej kosmopolis. W ten 
sposób koło się zamyka”15.

12  Por. poprzedni przypis.
13  Całkowity zanik możliwości działania i mowy stanowi według Arendt isto-

tę społeczeństwa totalitarnego. Por. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, 
przeł. D. Grinberg, M. Szwiel, Warszawa 2014.

14  B. Barber, dz. cyt., s. 192.
15  Tamże, s. 29.
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iii. sfera Publiczna, radykalna demokracja 
i idealna sytuacja komunikacyjna

Złożoną i wieloaspektową myśl Jürgena Habermasa na wiele sposo-
bów można aplikować do rozważań Barbera. W tej pracy wyróżnio-
ne zostaną trzy: analiza wczesnych prac Habermasa jako twórcze-
go rozwinięcia idei Hanny Arendt (i), eksplikacja wyłożonych przez 
niemieckiego myśliciela podstaw tzw. „radykalnej demokracji” (ii), 
koncepcja idealnej sytuacji komunikacyjnej w kontekście miasta 
jako przestrzeni dyskursu (iii).

i) Inspirację myślą Arendt najwyraźniej widać we wczesnej pracy 
Habermasa pt. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej16. Haber-
mas analizuje w niej powstanie „mieszczańsko-obywatelskiej sfery 
publicznej”, którą uznać można za nowożytne wcielenie domeny 
publicznej, jej rozwój i zanikanie, odbywające się równolegle do pro-
cesu wyłaniania się społeczeństwa i tzw. „sfery intymności”. Na uwa-
gę zasługuje tu idea publiczności – ogółu świadomych obywateli, 
którzy mogą realnie wpływać na procesy polityczne, głównie za po-
mocą opinii publicznej, której wyrazem jest prasa. Wyraźnie zary-
sowany jest też ścisły związek zachodzący między sferą publiczną 
a sferą prywatną – zachodzące w tej drugiej kształtowanie indywi-
dualnej podmiotowości, odbywające się głównie za pośrednictwem 
literatury, jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w tej pierwszej. 
Domena prywatna nie jest już wyłącznie miejscem podtrzymywania 
biologicznych procesów życiowych.

O idei publiczności Barber wspomina w kontekście miasta 
jako podstawowego nośnika, w oparciu o który rozwija się kul-
tura i sztuka. Miasto i sztuka łączą się u Barbera w nierozerwalną 
całość, którą spajają trzy idee – idea publiczności, idea demokra-
cji i idea współzależności.

16  J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łu-
kasiewicz, Warszawa 2007.
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Idea publiczności, która wskazuje na „nas” jako przynależnych 
do sztuki – na komunikowanie się, wspólnotę, wspólną przestrzeń 
i wspólny grunt, a tym samym bogatszą koncepcję odbiorców.

Idea demokracji, która wskazuje na ideały równości, uczestnictwa 
i sprawiedliwości, a w wyobraźni określa zasadnicze powinowac-
two między sztuką a życiem demokratycznym.

Idea współzależności, która wskazuje na to, co kosmopolitycz-
ne i uniwersalne, świat bez granic, domagający się uznania, ale 
w znacznym stopniu ignorowany, a nawet negowany przez to, 
co zaściankowe i zasklepione w sobie, szukające bezpieczeństwa 
za murami17.

W obecnych czasach, kiedy ideologia neoliberalna i kultura ma-
sowa powoli zmieniają obywateli w konsumentów, a rządy osobowe 
zastępowane są rządami biurokracji, najbardziej zagrożona jest wła-
śnie idea publiczności. I choć Barber i Habermas proponują różne 
rozwiązania, które mogłyby ową ideę reaktywować (Barber – mia-
sta, Habermas – specjalny rodzaj stowarzyszeń będących forum wy-
rażania dojrzałych opinii), to zasadniczy zrąb ich refleksji, uznający 
sferę publiczną za coś bardzo ważnego, pozostaje wyraźnie zbieżny.

ii) Koncepcja „radykalnej demokracji” z kolei jest konceptem, któ-
ry pojawia się dopiero u „późnego” Habermasa. Upadek tradycyj-
nych autorytetów, podważenie dominujących wcześniej dogmatów 
religijnych i postępująca racjonalizacja życia pociągnęły za sobą upa-
dek dotychczasowych źródeł integracji społeczeństw zachodnich. 
W celu zapobiegnięcia całkowitej dezintegracji społeczeństwa, po-
trzeba obecnie nowych potencjałów integracyjnych, które według 
Habermasa zapewnić może wolny od wszelkich uprzedzeń, nieogra-
niczony dyskurs będący owej „radykalnej demokracji” podstawą18.

17  B. Barber, dz. cyt., s. 317.
18  Por. J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagad-

nień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. R. Marszałek, A. Ro-
maniuk, Warszawa 2005, s. 30 i nast.
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Idea „radykalnej demokracji” wyraźnie współgra ze świeckim, 
wielokulturowym i egalitarnym miastem Barbera jako najpewniej-
szym nośnikiem wartości demokratycznych. Niepisane założenie 
Barbera o wyższości i nieuchronności demokracji znajduje uzasad-
nienie i rozwinięcie w myśli Habermasa.

iii) Najważniejszym pojęciem w całej myśli Habermasa jest poję-
cie idealnej sytuacji komunikacyjnej, ściśle związane z ogólną teorią 
działania komunikacyjnego19. W idealnej sytuacji komunikacyjnej 
proces komunikacji nie jest zakłócony przez żaden przymus – ze-
wnętrzny ani wewnętrzny (mający źródło w samej strukturze argu-
mentacji)20. Tylko jeżeli wszyscy uczestnicy dyskursu mają zapew-
nione takie same możliwości wypowiedzenia się i przedstawienia 
swojego punktu widzenia, a jedynym czynnikiem decydującym 
o wyniku dyskursu jest „siła lepszego argumentu”, „wspólnota ko-
munikacyjna” może wygenerować rozstrzygnięcia sprawiedliwe 
i słuszne.

Na gruncie refleksji politycznej i filozoficzno-prawnej idealna sy-
tuacja komunikacyjna urzeczywistnia się według Habermasa w de-
mokratycznym państwie prawnym21. Przyjęcie takiego stanowiska 
implikuje rozmaite zarzuty, z których najważniejszymi są zbytnia 
abstrakcyjność rozumowania22, a także iluzoryczność samej idei 
demokratycznego państwa prawnego i stojącej za nią koncepcji 
przedstawicielskiego modelu demokracji liberalnej.

Koncepcja miejskiej demokracji bezpośredniej prezentowana 
przez Barbera może być odpowiedzią na zarzuty stawiane teo-
riom Habermasa (i Rawlsa). Abstrakcyjność państwa jako bytu po-
litycznego i suwerenności jako teoretycznego konstruktu, Barber 

19  Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1 i 2, przeł. A. M. Ka-
niowski, Warszawa 1999.

20  Por. J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999, 
s. 167.

21  Por. J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie…, s. 184 i nast.
22  Podobny zarzut wysuwa się najczęściej również w stosunku do Teorii spra-

wiedliwości J. Rawlsa, będącej w wielu miejscach wyraźną inspiracją dla kon-
cepcji Habermasa.
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przeciwstawia miastu jako konkretnej strukturze, gdzie decyzje 
są podejmowane przez ludzi z krwi i kości.

„Państwu możemy płacić podatki – pisze Barber – możemy być 
podmiotami stanowionego przez nie prawa, możemy nawet umrzeć 
za swój kraj. Rodzimy się jednak, dorastamy, uczymy, zawieramy 
małżeństwa, płodzimy dzieci, pracujemy, starzejemy się i umieramy 
w mieście”23.

iV. kooPeratywne miasta

Rozważania Edwarda Abramowskiego są, podobnie jak myśl Ha-
bermasa, niezwykle różnorodne i przebiegające przez szerokie 
spektrum dziedzin takich jak filozofia i etyka, socjologia, ekonomia, 
psychologia. Wypada jednak zgodzić się z Remigiuszem Okraską, 
który za constans i rdzeń całej myśli Abramowskiego uznaje jego 
zaangażowanie w idee kooperatyzmu24.

Kooperatyzm w ujęciu Abramowskiego jest w swojej istocie od-
dolnym działaniem grupy ludzi połączonej pewnymi wspólnymi 
interesami. Rdzeniem kooperatyzmu są stowarzyszenia, które te 
grupy zawiązują w celu realizacji tychże interesów. Za najważniejsze 
rodzaje stowarzyszeń Abramowski uznaje: kooperatywy spożywcze, 
stowarzyszenia włościańskie (rolnicze), spółdzielcze kasy oszczędno-
ściowo-kredytowe i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Kooperatyzm jest w pewnym sensie „trzecią drogą” pomiędzy 
kapitalizmem a socjalizmem, bowiem pozwala on na pogodze-
nie wolności jednostki ze „społecznością posiadania”  – majątek 
stowarzyszeń jest wspólnym mieniem ich członków, które słu-
ży obronie interesów każdego członka stowarzyszenia z osobna. 

23  B. Barber, dz. cyt., s. 124.
24  Por. R. Okraska, Posłowie, [w:] E. Abramowski, Braterstwo, solidarność, współ-

działanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe, wybór i opracowanie: Remi-
giusz Okraska, Łódź 2012, s. 238.
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W stowarzyszeniach zachodzi rzeczywista, a nie tylko pozorna, rów-
ność praw i obowiązków.

Duży nacisk kładzie się w kooperatyzmie na praktykę. Prawdziwy 
kooperatysta „nie tylko mówi o lepszym i sprawiedliwszym świecie, 
ale i buduje ten świat, nie czekając żadnego przewrotu, tworzy ten 
nowy ustrój już dzisiaj”25. Konieczność zaangażowania członków sto-
warzyszenia w jego działalność sprawia, że muszą oni nieustannie 
podnosić swoje kwalifikacje w dziedzinach działalności stowarzysze-
nia. Idea ciągłego samokształcenia również jest dla Abramowskiego 
niezwykle istotna. Głównym celem, a także warunkiem koniecznym 
do skutecznego działania stowarzyszeń, jest według niego uczy-
nienie z człowieka „twórcy swojego życia”, podmiotu świadomego 
swoich praw i obowiązków, samodzielnie kształtującego swój los. 
Kultury demokratycznej nie można ludziom narzucić z góry, musi 
ona wyrosnąć „w ludzkich sercach”.

Jeżeli zastąpi się słowo „stowarzyszenie” słowem „miasto”, dok-
tryna Abramowskiego okazuje się zaskakująco zbieżna z ideami gło-
szonymi przez Barbera. Miasta to przecież nic innego, jak stowarzy-
szenia świadomych swoich praw obywateli – „demokracja formalna 
zależy przecież od tej nieformalnej, a wyborcy muszą być najpierw 
obywatelami”26. Problemy życia codziennego, którymi na co dzień 
muszą zmagać się burmistrzowie i kierowane przez nich miasta, 
są najlepszą i jedyną szkołą, w której nauczyć się można prawdziwej 
kultury demokratycznej. Również stojące przed miastami proble-
my, w dużej mierze związane ze szkodliwą ideologią neoliberalną, 
są zbieżne z wyzwaniami stojącymi przed stowarzyszeniami, o któ-
rych Abramowski często pisze w duchu zbliżonym do marksizmu.

Pomysł stowarzyszenia, czy może ruchu społecznego „oby-
wateli bez granic”, gorąco przez Barbera popierany, z pewnością 

25  E. Abramowski, Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego, 
[w:] E. Abramowski, Braterstwo…, s. 160.

26  B. Barber, dz. cyt., s. 331.
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spodobałby się Abramowskiemu, autorowi dzieła o symptomatycz-
nym tytule Zmowa powszechna przeciw rządowi.

V. zakończenie

Wiele zarzutów można pod adresem Barbera wysunąć. I rzeczywi-
ście, jego teorie atakowane są na rozmaitych płaszczyznach. Za-
rzuca się Barberowi zbytni optymizm, brak naukowej rzetelności, 
niespójność metodologiczną, wtórność i emocjonalne podejście 
do podejmowanej tematyki. Jest krytykowany za nieukrywane 
uwielbienie, które żywi do niektórych postaci świata publicznego, 
nieuwzględnianie różnych punktów widzenia, niespójność i rozbu-
dowaną retorykę, często zastępującą rzetelne argumenty.

Znaczna część powyższych zarzutów jest uzasadniona. Zgodzić 
należy się również z tezą, iż globalny parlament burmistrzów, jedno 
z proponowanych przez Barbera rozwiązań zarysowanej problema-
tyki, jest rozwiązaniem nie tylko utopijnym, ale także wypaczającym 
popierane przez amerykańskiego myśliciela idee powszechnego 
zaangażowania i demokracji bezpośredniej, nie wspominając o wa-
dliwości niektórych rozwiązań czysto proceduralnych.

Należy jednak mieć na uwadze ścisły, nawet jeśli nie zawsze 
uświadamiany, związek jego koncepcji z niektórymi z najważniej-
szych nurtów współczesnej myśli politycznej, nadanie im swego ro-
dzaju świeżości, wprowadzenie ich w obręb szeroko pojętej debaty 
publicznej i przedstawienie ich w uproszczonej formie, przystępnej 
dla szerokiej publiczności. Za to należą się Barberowi słowa uznania.
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europejska czy narodoWa? – problem 
tożsamoścI W krajach unII europejskIej

Bartosz Kwiatkowski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja problematyki oraz zaproponowanie 
możliwych rozwiązań dotyczących kryzysu tożsamości zbiorowych w krajach Unii 
Europejskiej, który jest, według mnie, prawdziwym źródłem jej bieżących proble-
mów. Obecna, trudna sytuacja na szczytach unijnej władzy, jest przede wszystkim 
konsekwencją różnie przez poszczególnych przywódców rozumianych celów i prio-
rytetów Unii. Należy więc sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czym 
właściwie powinna być dla nas zjednoczona Europa i ile jesteśmy w stanie poświęcić 
na rzecz jej szeroko rozumianego interesu. Gwarantuję, że udzielenie odpowiedzi 
na to pytanie nie tylko przybliży nas do pokonania bieżących trudności, ale też uła-
twi obranie właściwego kierunku rozwoju Europy w przyszłości. Prezentując różne 
stanowiska na temat charakteru zjawiska tożsamości zbiorowej oraz jego historyczną 
ewolucję w Europie od czasów starożytnej Grecji, przez czasy imperium rzymskie-
go i średniowiecze, aż do czasów epoki oświecenia, pragnę pokazać także, że jest 
to kwestia mające doniosłe znaczenie praktyczne, a nie tylko naukowe, a także, 
że w europejskim myśleniu na temat tożsamości zbiorowej pojawiają się pewne cha-
rakterystyczne i stałe zjawiska. Praca ta proponuje także możliwe rozwiązania wspo-
mnianego dylematu w kwestii wyboru tożsamości, z jaką powinni identyfikować się 
mieszkańcy Unii Europejskiej. Zarówno wybór powrotu do identyfikacji wyłącznie 
z własnym narodem, jak i rozwój tożsamości europejskiej, niosą za sobą konkretne 
konsekwencje. Niewątpliwie jednak musimy dokonać wyboru, gdyż obecny impas 
powoduje jedynie straty dla wszystkich Europejczyków.
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Abstract

The aim of this article is to present issues and also possible solutions of the crisis 
of the collective identities among the countries of the European Union, which, for 
me, is the real reason of its current problems. Such a tough situation between the 
European leaders is a consequence of the fact that those leaders often see the Union’s 
goals and priorities in different ways. What we have to do, is answer the questions: 
what the „united Europe” should actually be and how much can we sacrifice in the 
name of so-called the European affair. I guarantee that answering those questions 
will help us not only in overcoming our current troubles, but also with choosing 
the right direction for European development in the future. By presenting different 
attitudes towards the character of collective identity and its historical evolution, 
which began in ancient Greece, then was continued in Roman Empire and medieval 
Europe, up to the Enlightment age, I want to show that not only it is an important 
practical matter, but also that there are things in the way we think about our col-
lective identity, which are constant and unchangeable. This paper also proposes 
possible solutions of the aforementioned problem of choosing the right identity, 
with which the citizens of European Union should identify themselves. Both choosing 
the identification within their own countries and the development of the European 
identity brings some consequences. Despite that fact, we definitely have to make 
that choice, since the current situation can only be harmful for all the Europeans.

•

Pojęcie „tożsamości”, choć wyewoluowało w pierwszej połowie 
XX w. z nauk takich jak psychologia czy antropologia, na stałe prze-
niknęło także do języka nauk politycznych i dziś stanowi kluczowy 
element rozważań dotyczących doniosłych praktycznie problemów 
tej dziedziny nauki. To właśnie kwestie określenia tożsamości grup 
ludzkich ich zbiorowych identyfikacji były niejednokrotnie w historii 
przyczynami wojen i konfliktów, upadków imperiów, a także powsta-
wania państw, spojonych ideologicznie wpływowych zbiorowości, 
czy też projektów politycznych, które zmieniały historię świata. Nie 
można także odmówić znaczenia przemianom zachodzącym w tym 
zakresie w naszej rzeczywistości społecznej, politycznej i prawnej, 
jaką jest Unia Europejska. 
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Należy uświadomić sobie, że kryzys jakiego w ostatnich latach 
doświadcza Unia, ma nie tylko charakter ekonomiczny. Jego przy-
czyny sięgają o wiele głębiej, także do pytania o to, jak powinna 
wyglądać dalsza integracja europejska, a także o to, co w ogóle 
kryje się pod pojęciem Unii jako bytu politycznego i społecznego. 
Słusznie zauważa Michał Rożynek pisząc, że: „Najważniejszą kwestię, 
w tej chwili, dla państw członkowskich stanowi sposób, w jaki będą 
określać swoje interesy i dzielić je ze wspólnotą”1. Odpowiedzi na te 
pytania mogą mieć także duże znaczenie w rozwiązywaniu bieżą-
cych problemów, wskazując priorytety rozwoju aktualnej sytuacji, 
prowadzące z kolei do konkretnych rozwiązań politycznych, mogą-
cych stanowić szansę na przełamanie aktualnego impasu w unijnych 
procesach decyzyjnych. Należy zatem bez wątpienia zastanowić się 
nad tym, czym jest dla nas Europa, a w konsekwencji odpowiedzieć 
na pytanie: jaki charakter ma nasza zbiorowa tożsamość?

Na początku tych rozważań, warto zatrzymać się na chwilę 
przy, już przywołanym, kluczowym pojęciu tożsamości zbiorowej. 
Ze względu na wielość jego interpretacji trudno przedstawić wy-
czerpującą definicję tego pojęcia. W naukach humanistycznych 
dominujące są jednak dwa sposoby jego rozumienia: substancja-
listyczne oraz konstruktywistyczne. Tożsamość zbiorową w rozu-
mieniu pierwszego z tych stanowisk Robert Szwed definiuje jako: 
„funkcję pierwotnych (takich jak np. krew, pokrewieństwo) i/lub 
społeczno-kulturowych (osobowość, kultura: język, religia, zwyczaje 
i obyczaje – tradycja”2. Widać więc, że jest to sposób rozumienia 
kładący szczególny nacisk na trwały i niezmienny charakter tożsa-
mości zbiorowej, jest ona tutaj czymś wrodzonym, stanowiącym 
immanentny zespół cech człowieka, z jednej strony głęboko za-

1  M. Rożynek, Dwie Europy, [w:] B. Markiewicz, L. Wonicki (red.), Kryzys tożsamości 
politycznej, a proces integracji europejskiej, Warszawa 2006, s. 94.

2  R. Szwed, Tożsamość europejska versus tożsamość narodowa? Transformacja 
tożsamości zbiorowych w Unii Europejskiej, [w:] E. Hałas, K. T. Konecki (red.), Kon-
struowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbo-
licznego, Warszawa 2005, s. 314. 
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korzenionym w członkach danej grupy, a z drugiej czymś wobec 
nich zewnętrznym, nadrzędnym, często przedstawianym wręcz 
w postaci realnego bytu, jak na przykład „duch narodu” w myśli 
G. W. F. Hegla, pozostającym poza zasięgiem ich wpływów. Wedle 
zaś podejścia konstruktywistycznego: „tożsamość jest rezultatem 
interakcji społecznych, jest płynna, a jej źródła tkwią w negocjo-
walnych w toku interakcji zbiorowych reprezentacjach”3. Konstruk-
tywizm kładzie więc nacisk przede wszystkim na zmienność, moż-
liwość kształtowania tożsamości w toku przemian zachodzących 
w społeczeństwie. Traktuje tożsamość zbiorową jako swoistą cechę 
społeczną, wypadkową zbiorowych doświadczeń i osiągnięć, której 
kształt zależny jest od woli członków danej grupy, a przede wszyst-
kim od woli kierujących nią i kształtujących jej światopogląd elit. 
Jakkolwiek te teoretyczne stanowiska traktują pojęcie tożsamości 
odmiennie, a wręcz przeciwstawnie, tak w praktyce, szczególnie jeśli 
chodzi o proponowane warianty budowania tożsamości europej-
skiej, często rozmywają się one w różnych pośrednich koncepcjach, 
mających cechy z jednej strony myśli konstruktywistycznej, z drugiej 
zaś substancjalistycznej.

Konsekwencją wspomnianego podziału teoretycznego jest cha-
rakterystyczne właśnie dla Europy zjawisko, czyli, wynikające z prze-
mian w rozumieniu tożsamości zbiorowej, pojawiające się w historii 
naszego kontynentu okresy wzmożenia politycznego partykulary-
zmu lub uniwersalizmu. Jeśli chodzi o dążenia uniwersalistyczne, 
to pierwsze tego typu projekty powstawały już w starożytnej Grecji. 
Nie miały one jednak jeszcze na celu budowy wspólnej tożsamo-
ści, wykraczającej poza ramy greckich poleis, a jedynie charakter 
militarny, jak na przykład Symmachia Delijska w wojnie grecko-
-perskiej, czy Związek Peloponeski podczas wojny peloponeskiej. 
Już jednak w swojej Wojnie Peloponeskiej Tukidydes wprowadza 
wyraźne rozróżnienie na Hellenów – czyli przedstawicieli ludów 
greckich– barbarzyńców, co już świadczy o pojawieniu się pewnej 

3  Tamże.
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wspólnoty na poziomie wyższym niż podstawowe organizmy po-
lityczne tamtych czasów. 

W dalszej kolejności, szerszy wymiar rozumieniu wspólnoty opar-
tej na wartościach wykraczających poza myślenie substancjalistycz-
ne nadali starożytni Rzymianie. Uniwersalizm rzymski opierał się nie 
tylko na podboju i gwałtownej akulturacji innych plemion w Ita-
lii w początkowej fazie rozwoju imperium, ale przede wszystkim 
na stworzeniu nowej, oderwanej już od więzów krwi, czy wspólnej 
kultury, wspólnoty obywateli imperium, czego wyrazem był edykt 
cesarza Karakalli z 212 r. n. e., przyznający wszystkim wolnym obywa-
telom imperium obywatelstwo rzymskie, z czym wiązały się upraw-
nienia takie, jak na przykład prawo do głosowania, obejmowania 
urzędów, czy do posiadania własności. Miłowit Kuniński słusznie 
zauważa więc, że: „Rzymianie zdołali nadać uniwersalny charakter 
uprawnieniom związanym z obywatelstwem (…) i stworzyli kon-
cepcję obywatelstwa, która mimo iż wyrosła z doświadczeń życia 
w małym państwie-mieście, służyła wielkiej liczbie ludzi biorących 
udział w życiu publicznym ogromnego państwa rzymskiego”4.

W późniejszym okresie dążenia uniwersalistyczne zaznaczyły 
się szczególne silnie w średniowiecznej Europie. Rozwój struktury 
feudalnej, osłabiającej pozycję państwowych struktur władzy, sprzy-
jającej rozdrobnieniu ziem, prowadzącemu niekiedy nawet do roz-
padu państw, jak na przykład w Polsce po roku 1138, w połączeniu 
z dominacją Kościoła, mającego ogromny wpływ na wzrost homo-
geniczności kulturowej i religijnej, zdecydowanie wzmacniały takie 
tendencje. W tak uwarunkowanej rzeczywistości średniowiecznej 
Europy ścierały się ze sobą dwa uniwersalizmy: papieski oraz cesar-
ski. Kolejni cesarze rzymscy narodu niemieckiego tworzyli ambitne 
projekty polityczne mające nie tylko podporządkować sobie wład-
ców innych królestw, co było niejako wpisane w ideę cesarstwa, ale 
także dać im zwierzchnictwo nad władzą duchowną, dzięki czemu 

4  M. Kuniński, Czy Europejczycy mogą być dobrymi obywatelami Unii?, [w:] B. Mar-
kiewicz, L. Wonicki (red.), dz. cyt., s. 112.
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to właśnie świeckie cesarstwo miało być nadrzędnym bytem poli-
tycznym ówczesnego świata chrześcijańskiego5. Z kolei przywódcy 
Kościoła głosili, iż w świecie chrześcijańskim najwyższym władcą 
może być tylko Bóg, a jego reprezentantem na ziemi jest wyłącznie 
papież. Tezy dotyczące m.in. prawa do używania insygniów cesar-
skich przez papieża, czy podległości Kościołowi sądownictwa świec-
kiego, zawierał na przykład słynny dokument Dictatus Papae, wyda-
ny w 1075 r., przez Grzegorza VII6. W konsekwencji tego, to właśnie 
w jego ręku i w instytucjach Kościoła miała być skupiona władza nad 
wtedy jednolitą religijnie Europą. Władcy świeccy mieli mieć jedynie 
legitymację do bieżącego zarządzania państwem, lecz w sprawach 
spornych i tak podlegaliby papieżowi i mogliby być przez niego 
odwołani. Spór ten najbardziej ostrą formę przybrał chyba w cza-
sach cesarza Henryka IV i wspomnianego papieża Grzegorza VII, 
doprowadzając wręcz do konfrontacji militarnej pomiędzy stronami. 
Jak widać, omawiane kwestie nie są problemami wyłącznie teore-
tycznymi, niejednokrotnie miały one znaczący wpływ na praktykę 
życia politycznego.

Także w czasach nowożytnych można zaobserwować takie 
procesy, czy wydarzenia, które miały wpływ na rozwój tendencji 
uniwersalnych w Europie. Rozwój nauki i filozofii bez wątpienia był 
kluczowy dla budowania podwalin wspólnej, europejskiej tożsamo-
ści. Twórczość Jana Jakuba Rousseau, Monteskiusza, czy osiągnięcia 
rewolucji francuskiej zaowocowały intelektualnymi zdobyczami, ta-
kimi jak na przykład idea rządów demokratycznych, państwa pra-
wa, praw człowieka które dziś mogą dla nas stanowić podstawowe 
wartości do budowy wspólnej tożsamości europejskiej. Ważną rolę 

5  Jednym z najbardziej doniosłych projektów tego rodzaju był projekt Ottona III, 
mający na celu odbudowę Cesarstwa rzymskiego, składającego się z 4 prowin-
cji, odpowiadających ówczesnym chrześcijańskim królestwom: Galii, Germanii, 
Italii i Sclavinii (ziem słowiańskich), na czele których staliby królowie, podlegli 
cesarzowi. Do tej idei jako do zaczątków europejskiego zjednoczenia odwoły-
wali się także twórcy pierwszych wspólnot europejskich.

6  W. A. Semkowicz, Walka cesarstwa z papiestwem w świetle źródeł, Kraków 1924, 
s. 13–14.
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odegrała tu też unifikacja prawna znacznej części Europy w duchu 
idei oświeceniowych w czasach wojen napoleońskich. Wprowadza-
ne wtedy, choć często silą i pod przymusem, rozwiązania stały się 
początkiem nowoczesnego ustawodawstwa dla wielu krajów dzi-
siejszej Unii Europejskiej.

W opozycji do przedstawionych tendencji uniwersalistycznych, 
które bez wątpienia sprzyjały budowaniu tożsamości w sposób 
konstruktywistyczny, w oparciu o wspólnie wykreowanie warto-
ści, w historii Europy można zaobserwować także wiele przykła-
dów budowania tożsamości opartej na jej substancjalistycznym 
pojmowaniu. Jego najbardziej klasyczną realizacją jest, powstała 
na przestrzeni wieków w Europie, idea państwa narodowego. Wpro-
wadzając do tych rozważań pojęcie narodu, należy uściślić, że gdy 
chodzi o państwa narodowe, powinno mieć się tu na myśli naród 
w rozumieniu etnicznym, czyli połączony wspólną historią, więzami 
krwi, czy kulturą. Inny sposób pojmowania narodu – naród w rozu-
mieniu politycznym, oznacza przede wszystkim wspólnotę opartą 
o wspólny ustrój i instytucje polityczno-administracyjne oraz leżą-
ce u ich podstaw zaakceptowane wartości. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że tak jak myślenie konstruktywistyczne i substancjalistycz-
ne, tak te dwa pozornie przeciwstawne interpretacje słowa „naród” 
często przeplatały się w historii państw europejskich. Jak słusznie 
zauważa Ferenc L. Lendvai: „Istnieją takie narody, które nieledwie 
od początku są zarówno narodami kulturowymi, jak i politycznymi 
(jak na przykład Francja i Anglia). Narody polityczne mogą stracić 
swoją formę polityczną, a przetrwać jako naród kulturowy za spra-
wą narodowej religii (Polska). Istnieją w końcu narody kulturowe, 
które z sukcesem zakończyły walkę o polityczną formę swojego ist-
nienia (Niemcy, Włochy). Jakiś naród polityczny może egzystować 
w punkcie przecięcia różnych narodów kulturowych (Szwajcaria), ale 
również tylko jako część pewnego narodu kulturowego (Austria)”7.

7  F. L. Lendvai, Obywatelstwo a tożsamość narodowa, [w:] B. Markiewicz, L. Wo-
nicki (red.), dz. cyt., s. 23–24.
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Wracając do pojęcia państwa narodowego, wczesne początki 
ich kształtowania w Europie można zaobserwować już w okresie 
średniowiecza. Wraz ze spadkiem roli cesarskiego uniwersalizmu, 
znaczenie zaczęli zyskiwać władcy poszczególnych państw. Od cza-
sów wczesnego średniowiecza ich władza opierała się na zasadzie 
monarchii patrymonialnej, nie miała ona więc nic wspólnego z toż-
samością narodową podległej im ludności. Z czasem gdy ich pozycja 
polityczna we własnych państwach rosła coraz bardziej, stawali się 
oni władcami suwerennymi, zgodnie z ówczesną zasadą rex est im-
perator in regno suo, a w konsekwencji, w początkach XVII w., zaczęły 
się kształtować pierwsze monarchie absolutne. Niemałą rolę w tych 
przemianach odegrała także ówczesna filozofia polityczna, szcze-
gólnie dzieła Jeana Bodina, a później Thomasa Hobbesa, kształtu-
jące podwaliny ideologii absolutyzmu8. W ten sposób na obszarze 
dawnych monarchii patrymonialnych ukształtowały się organizmy 
polityczne z silnym ośrodkiem władzy, skupionym w osobie władcy 
i podległego mu aparatu administracyjnego. W dalszej kolejności, 
w epoce oświecenia, można zaobserwować kształtowanie się toż-
samości narodowej w państwach Europy. W krajach absolutyzmu 
działo się to niejako wskutek pojawienia się narodu politycznego, 
który z woli rządzącej elity, został spojony wspólnymi mitami zało-
życielskimi, aby ugruntować nową rzeczywistość polityczną oraz 
zapewnić tradycyjną legitymizację władzy, którą Marek Bankowicz 
określa jako: „utrwalone i niekiedy nawet uświęcone tradycje, we-
dług których sprawujący władzę mają (…) niejako odwieczne i nie-
kwestionowane do niej prawa”9. Zjawiskiem charakterystycznym 
dla tej epoki stała się wręcz mitologizacja i kult władcy, pojawiła się 
bogata symbolika państwowa i związane ze sprawowaniem wła-

8  W swoich dziełach J. Bodin zwracał uwagę przede wszystkim na osobistą su-
werenność władcy absolutnego, stanowiącą legitymizacje tworzonego przez 
niego prawa, natomiast T. Hobbes wywodził legitymizację władzy absolutnej 
przede wszystkim z woli ludzi, którzy – zawierając umowę społeczną – prze-
kazali władcy wspomnianą suwerenność. 

9  M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 27.
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dzy rytuały mające na celu ukazywanie prestiżu i potęgi państwa. 
W tym kontekście warto przywołać słowa Roberta Szweda, który 
pisze, że: „Naród istnieje poprzez symbole i związane z nimi zacho-
wania. Wespół obiektywizują go i powołują do życia. (…) identyfi-
kacja z narodem jest przede wszystkim identyfikacją z przestrzenią 
kulturową »wypełnioną« reprezentującymi ją symbolami”10. W pań-
stwach, które utraciły polityczną suwerenność, poczucie tożsamości 
narodowej rodziło się wraz z ideą walki o niepodległość i poczuciem 
odrębności od państw zaborczych. W krajach, które przechodziły 
procesy zjednoczenia, poczucie tożsamości narodowej często było 
związane z antagonizmem wobec ingerujących w ich wewnętrzne 
stosunki państw ościennych. We wspomnianych przypadkach widać 
że, jakkolwiek procesy te były ukierunkowanie na stworzenie naro-
dów kulturowych i tożsamości w sensie substancjalistycznym, tak 
w większości wypadków proces ich tworzenia przebiegał w sposób 
zbliżony raczej do modelu konstruktywistycznego, cechującego się 
właśnie takimi elementami, jak kształtowanie świadomości społecz-
nej przez elity. czy kreowanie nowej tożsamości w oparciu o bieżące, 
wspólne doświadczenia.

Łatwo daje się zauważyć, że dzisiejsze problemy i dylematy, 
przed którymi staje Unia Europejska, wpisują się w ten historyczny 
schemat, a nasz sposób patrzenia na kwestie tożsamości w dużej 
mierze opiera się na tych samych zasadach. Przedstawione procesy 
historyczne wyraźnie potwierdzają tezę, że sposób rozumienia wła-
snej tożsamości zbiorowej ma niebagatelny wpływ na wydarzenia 
polityczne i jest kluczowy dla funkcjonowania państw. Należy sobie 
uświadomić, że dokładnie to samo tyczy się tożsamości europej-
skiej i zjednoczonej Europy w ogóle. Obecny kryzys, jaki przeży-
wa Unia, sięga o wiele głębiej niż tylko do portfeli Europejczyków. 
W sytuacji kryzysu wspólnej waluty i konieczności finansowania 
grupy państw, których sytuacja ekonomiczna stała się z różnych, 
nie zawsze, choć często zależnych od nich przyczyn, katastrofalna, 

10  R. Szwed, dz. cyt., s. 327.
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należy sobie postawić pytanie, jak wysoką cenę jesteśmy wszyscy 
w stanie zapłacić za jedność i stabilność systemu politycznego i spo-
łecznego, jakim stała się Unia Europejska. Aby znaleźć rozwiązanie 
tej kwestii, musimy zastanowić się też nad tym, co znaczy dla nas 
zjednoczona Europa i jak jej znaczenie ma się do znaczenia tego, 
skąd różnymi drogami do tej Europy przyszliśmy – do roli naszych 
ojczystych państw narodowych. Czy jesteśmy odpowiedzialni tyl-
ko za stan naszych ojczyzn, czy w sytuacji daleko już posuniętej 
integracji europejskiej ta odpowiedzialność sięga dalej? Jest to tak 
naprawdę pytanie o współczesny stan i przyszły rozwój naszej toż-
samości zbiorowej.

Jednym z możliwych rozwiązań poruszonego problemu jest 
utrzymanie nadrzędnej roli tożsamości narodowych w połączeniu 
z rezygnacją ze zdobyczy, ale i obowiązków wynikających z tożsa-
mości europejskiej, uznając koszty jej budowania za zbyt wysokie. 
Faktycznie, dla większości europejczyków identyfikacja z własnym, 
etnicznym narodem wciąż ma kluczowe znaczenie. Wciąż także 
właśnie na poziomie narodowym odbywa się kluczowa część pro-
cesów zarządzania funkcjonowaniem państw, a decyzje na szcze-
blu unijnym wciąż podejmują wspólnie szefowie państw, a nie 
ponadnarodowe organy, niezwiązane decyzjami poszczególnych 
przywódców. Zmiana dotychczasowego kursu, z pogłębiania in-
tegracji na ugruntowanie pozycji poszczególnych państw w UE 
i walka wyłącznie o narodowe interesy, nie przyniesie oczekiwane-
go rezultatu. Stanowiska takie, wynikające głównie z chęci uzyska-
nia ekonomicznych korzyści przez państwa, które kryzys ostatnich 
lat najmniej doświadczył, w najmniejszym stopniu muszą ustąpić 
przed argumentem, że koszty odwrócenia procesów integracyjnych, 
koniecznego do odzyskania części utraconej suwerenności przez 
państwa, mogą być o wiele wyższe. Przykładem może być dysku-
towane w ostatnim czasie ewentualne wystąpienie Wielkiej Brytanii 
z Unii, potocznie określane jako „Brexit”. Wyłączenie Brytyjczyków 
poza wspólny rynek, może spowodować drastyczny odpływ wielu 
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zlokalizowanych tam firm w stronę kontynentalnej Europy, a kon-
sekwencje finansowe, szczególnie jeśli chodzi o bardzo rozwinięty 
i wpływowy w skali Europy tamtejszy sektor finansowy, mogą być 
znacznie poważniejsze niż konieczność finansowania pożyczek 
udzielanych przez instytucje unijne innym państwom. Jak zauważa 
więc A. Nogal: „Strategia polegająca na ucieczce w nacjonalizm nie 
przyniesie pożądanych skutków. Uśmierzyć te lęki można dopiero, 
podejmując wspólne działania w sferze politycznej”11.

Dotychczasowa tożsamość Europejczyków była jednak budo-
wana w sposób bez wątpienia konstruktywistyczny, choć nie moż-
na mu odmówić także pewnych cech substancjalnych. Powstanie 
wspólnot europejskich ufundowane zostało na gorzkich doświad-
czeniach z czasów dominacji postaw nacjonalistycznych w Europie 
a identyfikacja obywateli zjednoczonej Europy z samą Unią polega 
głównie na uznaniu wspólnoty wartości i dorobku kulturowego wy-
pracowanego w ciągu dziejów. Widać to między innymi w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która w swojej preambule 
mówi o: „niepodzielnych uniwersalnych wartościach, jakimi są god-
ność człowieka, równość, wolność i solidarność”12 jako o dziedzic-
twie Unii Europejskiej. Jest to zdecydowane odejście od pojmowa-
nia tożsamości narodowej, jako dominującej w naszej identyfikacji. 
W tym rozumieniu, zamiast być Europą ojczyzn, Unia stawałaby się 
ojczyzną zbudowaną z różniących się od siebie, ale połączonych 
wolą budowania wspólnoty wartości i silniejszego organizmu pań-
stwowego komponentów narodowych.

Ważnym czynnikiem budującym tego rodzaju poczucie tożsa-
mości, jest też wspólnota prawa i instytucji publicznych, czego zna-
czenie było już wcześniej przywoływanie. Robert Szwed stwierdza, 
że: „Podstawą tożsamości i jej »generatorem« jest w każdym wy-
padku mniej lub bardziej zinstytucjonalizowany porządek prawny 

11  A. Nogal, Czy potrzebny nam jest naród europejski?, [w:] B. Markiewicz, L. Wo-
nicki (red.), dz. cyt., s. 129.

12  Dz. Urz. UE C83 z 30 marca 2010 r.
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(zmaterializowany w postaci np. konkretnych regulacji, rozporzą-
dzeń, traktatów konstytucji)”13. Nieustannie rozwijany porządek 
prawny Unii Europejskiej bez wątpienia także powinien pełnić taką 
rolę. Zastanawiając się nad jego wpływem na tożsamość europej-
ską należy stwierdzić, iż u jego podstaw leżą także wspomniane 
łączące Europejczyków uniwersalne wartości. Jak pisze o prawie Unii 
R. Tokarczyk: „z jednej strony nawiązuje ono do wzorów przeszłości, 
z drugiej jednak strony, uwzględniając potrzeby teraźniejszości, ule-
ga ciągłym przemianom (…) tworzy szczególną pojedynczą całość, 
odrębną zarówno od krajowych systemów prawnych, jak i kultury 
prawa stanowionego i kultury common law”14. Podobnie wpływa 
ono na tożsamość mieszkańców Unii.

Można zastanawiać się, czy przywołany sposób budowy tożsa-
mości europejskiej nie jest przeniesieniem na wyższy poziom myśli, 
na kanwie której zbudowano kilkaset lat wcześniej (w obecnej rze-
czywistości europejskiej nieefektywną i zawodną) koncepcję tożsa-
mości narodowych? Faktycznie, pewne elementy są tutaj wspólne, 
lecz warto zauważyć, iż są to cechy konstruktywistyczne, które od-
biegają raczej od tego co kryje się pod pojęciem tożsamości naro-
dowej, a spójne są z tym co nazwalibyśmy „europejskością”. W ob-
liczu tragicznej i obfitej w krwawe konflikty historii Europy, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że czynniki takie jak więzy krwi, czy bliskość 
kulturowa, nie tylko nie są najważniejszym czynnikiem spajającym 
ludność państw, ale też w ogóle nie są czymś wrodzonym, nie stano-
wią obiektywnej cechy społeczeństw mających dominujący wpływ 
na ich rzeczywistość polityczną. Trzeba zgodzić się z Ulrike Guerot, 
która stwierdza, że: „Państwo narodowe jest wytworem ludzkim 
ostatnich wieków, absurdem jest nadawanie mu niemalże biolo-
gicznej ontologii”15. Historia pokazuje, że to właśnie wola państw 

13  R. Szwed, dz. cyt., s. 324.
14  R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Warszawa 2012, s. 198.
15  U. Guerot, M. Sułkowski, Unijni starcy nie rozumieją co się dzieje z młodym po-

koleniem, „Krytyka Polityczna” 2014, nr 39, s. 200.
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i ich wspólnota interesów, celów i wyznawanych wartości, może być 
o wiele silniejsza niż etniczna bliskość ich mieszkańców. Skupiając się 
właśnie na tym, co naprawdę jest ważne w budowaniu wewnątrz-
państwowego ładu i dobrobytu, Unia Europejska, w mojej ocenie, 
może tylko zyskać.

Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić, że sposób, w jaki 
będziemy myśleć o naszej tożsamości zbiorowej, ma dla rozwiąza-
nia bieżących problemów Europy, a także dla jej dalszego rozwoju, 
fundamentalne znaczenie. Sądzę, że jesteśmy na drodze, z której nie 
tylko nie opłaca się, ale też niesłusznie byłoby zawracać. Alternaty-
wą dla niej są rozwiązania, którym nie można odmawiać ważnej roli 
w historii naszego kontynentu, lecz należy też przyznać, że w epoce 
globalizacji i coraz to nowych wyzwań, stawianych przed nami przez 
współczesny świat, ich możliwości po prostu się wyczerpały. Kończąc, 
warto także zaznaczyć, że przyznanie tożsamości europejskiej do-
minującej roli we współczesnej rzeczywistości politycznej, nie musi 
wcale oznaczać wyrzekania się tożsamości na innych poziomach – 
narodowym, czy lokalnym. Są one wszystkie składnikiem tego kim 
jako Europejczycy jesteśmy, mogą one doskonale z tym co ważne dla 
nas jako Europejczyków współgrać, bo w końcu z nich w jakimś sensie 
wypływa to, co jest naszym wspólnym europejskim dziedzictwem. 
Parafrazując słynne słowa Romana Dmowskiego, w dzisiejszych cza-
sach motto dalszej roli tożsamości narodowej (w sensie nadrzędnego 
i autonomicznego zjawiska) można by zamknąć w słowach: „Jestem 
Polakiem, więc mam obowiązki europejskie”. Z dzisiejszej perspekty-
wy trudno jest stwierdzić, jakie rozwiązania wybiorą polityczni lide-
rzy, ale bez wątpienia można stwierdzić, że Unia w obecnej sytuacji 
wymaga głębokiej naprawy, nie tylko na poziomie funkcjonowania 
jej instytucji, czy zmian prawnych, które pozwolą nam uniknąć tych 
błędów, które doprowadziły nas do obecnego kryzysu, ale przede 
wszystkim głębokiej refleksji na temat bytu Unii Europejskiej w sen-
sie politycznym, a w konsekwencji kim powinni czuć się Europejczy-
cy w dzisiejszej rzeczywistości.
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czy thomas malthus był pIerWszym myślIcIelem 
myślącym globalnIe, a neomaltuzjanIe 
zasługują na mIano jego kontynuatoróW?

Piotr Eckhardt

Abstrakt

Już pod koniec XVII wieku angielski ekonomista Thomas Malthus opisał globalne 
zagrożenia dla ludzkości. Starał się udowodnić, że możliwości produkcji żywności 
są ograniczone i przestrzegał przed głodem wynikającym z przeludnienia. Akty-
wiści polityczni kierowali się jego diagnozami i wskazówkami przez cały XIX wiek. 
Renesans jego myśli przypada jednak na lata 60 i 70 XX wieku. Działalność Klubu 
Rzymskiego lub takich autorów, jak Ehrlichowie czy Paddockowie, dała podwaliny 
współczesnemu neomaltuzjanizmowi. Duża część prognoz Malthusa i jego następców 
nie spełniła się. Mimo tego odegrali oni ważną rolę jako pierwsi myśliciele biorący 
pod uwagę fakt, że zasoby Ziemi są ograniczone.

Abstract

In the end of eighteenth century English economist Thomas Malthus has described 
a global threat, linked with the fact that Earth’s capability to feed the world’s popula-
tion may have a significant limitations. In his fundamental work – “An Essay on the 
Principle of Population” he tried to prove that the food production capabilities are 
limited and describe a risks, flowing from overpopulation. Political activists have 
followed his diagnoses and proposed solutions throughout the nineteenth century. 
The Renaissance of his thoughts, however, took place in 60’s and 70’s of the twen-
tieth century. Activity of the Club of Rome or such authors as Eherlichs or Paddock 
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brothers have founded the modern Neo-Malthusianism. A large proportion of pre-
dictions of Malthus and his successors has not been fulfilled. Despite this, their role 
was important. They were the first thinkers who took into account the fact that the 
Earth’s resources are limited.

•

Niektórzy ekonomiści, jak Adam Smith, John Maynard Keynes czy 
Karol Marks, mimo tego że od ich śmierci upłynęły dziesiątki lub 
setki lat, są ciągle przywoływani nie tylko w pracach naukowych, ale 
także w publicystycznych artykułach oraz politycznych debatach. 
Ich obecność można dostrzec nawet w popkulturze. Thomas Mal-
thus nie należy do tej grupy. Wiele wskazuje jednak na to, że eko-
nomiści i politycy zrzekli się jego dorobku na rzecz historyków myśli 
ekonomicznej przedwcześnie. Argumentów nie trzeba szukać da-
leko. Na przykład, w najnowszym dziele papieża Franciszka, przed-
stawionej 18 czerwca 2015 r., encyklice Laudato si’, głowa Kościoła 
Katolickiego otwarcie skrytykowała ograniczanie przyrostu natu-
ralnego jako jedną z metod rozwiązywania problemów trapiących 
współcześnie Ziemię1. Zagrożenia wynikające ze wzrostu populacji 
to przecież pierwsze skojarzenie z Malthusem i jego pracami.

Laudato Si’ jest dokumentem Kościoła Katolickiego, a więc zwią-
zany jest przede wszystkim ze sferą religijną. Trzeba jednak pamię-
tać, że encykliki ogłaszane przez papieża są podstawą nauki spo-
łecznej Kościoła Katolickiego – doktryny, wokół której zbudowany 
jest ruch polityczny zwany chrześcijańską demokracją2. Zalicza się 
do niego wiele aktywnych partii politycznych w różnych krajach Eu-
ropy (np. niemieckie CDU sprawujące władzę od dekady). Oznacza 
to, że ciągle obecne w debacie politycznej są zagadnienia globalne-
go przeludnienia oraz ograniczoności zasobów ziemi – kluczowe te-
maty prac naukowych Malthusa. Warto zatem zastanowić się, ile ak-

1  Franciszek, Laudato Si’, Watykan 2015, s. 39.
2  L. Struzo, The Philosophic Background of Christian Democracy, „The Review of 

Politics” 1947, vol. 9, nr 1, s. 5. 
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tualności zachowały poglądy Thomasa Malthusa, kto i w jaki sposób 
się do nich współcześnie odnosi oraz czym jest prąd intelektualny 
nazywany neomaltuzjanizmem. 

Thomas Robert Malthus urodził się 13 lutego 1766 r. jako siódme 
dziecko Daniela Malthusa, angielskiego arystokraty o dużym mająt-
ku i wysokiej pozycji towarzyskiej, zaprzyjaźnionego m.in. z Janem 
Jakubem Rousseau3. Od początku przeznaczony do kariery duchow-
nej (co w kościele anglikańskim nie wykluczało założenia rodziny) 
kształcił się m.in. w Jesus College w Cambridge. Podczas studiów 
skupił się na matematyce, która później okazała się przydatna pod-
czas badań nad demografią. Po ukończeniu nauki otrzymał świę-
cenia, ale problemy zdrowotne zmusiły go do powrotu w rodzinne 
strony, gdzie podczas rekonwalescencji zajął się pracą naukową4.

Praca każdego naukowca pozostaje pod wpływem ducha cza-
sów, na które przypada jego działalność. Thomas Malthus żył i two-
rzył w późnych latach szkockiego oświecenia. Był to okres niezwy-
kle dynamicznego rozwoju praktycznie wszystkich dziedzin nauki, 
dzięki dokonaniom filozofa Davida Hume’a, ekonomisty Adama 
Smitha, architekta Roberta Adamsa, matematyka Collina Maclauri-
na, czy chemika Josepha Blacka5. Mimo że sam Malthus urodził się 
w Anglii i tam spędził większość swojego życia, niewątpliwie czerpał 
on z dorobku Szkotów i pozostawał pod wpływem atmosfery ich 
epoki świateł. Angielski ekonomista powoływał się w swoich dzie-
łach m.in. na Davida Hume’a i Adama Smitha6.

Nie sposób zaprzeczyć, że angielski ekonomista prowadzi swój 
wywód w sposób prosty i klarowny. Wychodzi z dwóch ponadcza-
sowych założeń: po pierwsze, ludzie odczuwają popęd płciowy; 
po wtóre, aby żyć, ludzie muszą jeść. Z pierwszego założenia wynika 
ciągły wzrost populacji. Gdy uzupełni się ten wniosek o założenie 

3  P. James, Population Malthus: His Life and Times, Nowy Jork 1979, s. 12.
4  D. Winch, Malthus. A very short introduction, Londyn 2013, s. 55.
5  S. Sutherland, Scottish Enlightenment, [w:] Encyclopaedia Britannica, http://

www.britannica.com/topic/Scottish-Enlightenment (dostęp: 10 sierpnia 2015).
6  T. R. Malthus, Prawo ludności, Kraków 1925, s. 56.
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drugie, okazuje się, że na Ziemi stale rośnie także zapotrzebowanie 
na pożywienie7. Malthus ustalił, że populacja ludzi rośnie w tempie 
geometrycznym, a ilość dostępnego pokarmu wyłącznie w tempie 
arytmetycznym8. Zwiększająca się luka pomiędzy popytem na żyw-
ność coraz liczniejszej ludzkości, a podażą limitowaną nie dość szyb-
ko rosnącymi zdolnościami produkcyjnymi Ziemi grozi, według an-
gielskiego ekonomisty, powszechnym obniżeniem jakości życia. 

Malthus jest głęboko przekonany o słuszności swojej diagnozy 
przeludnienia i niedożywienia jako realnych zagrożeń dla ludzkości. 
Już pierwszy z 19 rozdziałów Prawa ludności kończy stwierdzeniem: 
„przedstawiłem w ogólnych zarysach moje poglądy, pragnę jeszcze 
je pogłębić i sądzę, że doświadczenie, będące podstawą wszelkiej 
wiedzy, potwierdzi ich prawdziwość”9. W dalszych częściach swojej 
pracy, angielski ekonomista swoje poglądy ilustruje licznymi przy-
kładami oraz dodatkowymi wyliczeniami. 

Oprócz diagnozy społeczno-demograficznej, autor Prawa lud-
ności zawarł w swoim dziele także poglądy na szereg obszarów ak-
tywności państwa. Przede wszystkim, angielski ekonomista katego-
rycznie sprzeciwia się pomocy socjalnej, którą zaczęto wprowadzać 
w jego czasach poprzez tzw. prawa ubogich10. Opisał dwa powody, 
dla których wsparcie finansowe dla najuboższych miałoby przynieść 
niekorzystne skutki. Oba oparte są na założeniu, że bieda jest jed-
nym z naturalnych zabezpieczeń przeciwko przeludnieniu Ziemi, 
bo ubóstwo jest kluczowym czynnikiem zwiększającym śmiertel-
ność wśród dzieci11. 

Pierwszym powodem nieskuteczności, a wręcz szkodliwości po-
mocy społecznej ma być jedna z głównych tez Malthusa – ograni-
czone zasoby żywności. Angielski ekonomista uważa, że zupełnie 
nieskuteczne będzie przyznanie osobom ubogim zasiłków, które 
7  Tamże, s. 57.
8  Tamże, s. 62.
9  Tamże, s. 59.
10  Tamże, s. 74.
11  Tamże, s. 73
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według wyliczeń dokonanych ex ante, miałyby im wreszcie wystar-
czyć na zakup satysfakcjonującej ilości jedzenia. Malthus zakładał, 
że podaż żywności jest ściśle ograniczona. W takiej sytuacji wzrost 
siły nabywczej ubogich mas spowodowałby znaczne podwyżki 
przez które dieta ludzi niezamożnych nadal pozostawiałaby wiele 
do życzenia12. Dodatkowo, jako naturalną konsekwencję wzrostu 
cen artykułów spożywczych można sobie łatwo wyobrazić istotnie 
pogorszenie sytuacji ekonomicznej ludzi dotychczas lepiej sytu-
owanych. Musieliby oni bowiem przeznaczać na cele żywnościowe 
znacznie większą część budżetu, niż dotychczas.

Drugi powód nieskuteczności pomocy społecznej podawany 
przez angielskiego ekonomistę miałby zachodzić w dłuższej per-
spektywie czasowej. Według niego (mało prawdopodobne z wyżej 
opisanych powodów) przełożenie się zasiłków na poprawę jakości 
życia najuboższych miałoby jedynie krótkoterminowy charakter. 
Malthus przewiduje, że lepiej odżywieni ludzie natychmiast zaczę-
liby się jeszcze bardziej rozmnażać, co w rezultacie doprowadziłoby 
do sytuacji gorszej, niż przed podjęciem wysiłków ukierunkowanych 
na pomoc społeczną13.

Angielski ekonomista uważa, że poprawa sytuacji ubogich jest 
zadaniem trudnym i praktycznie niemożliwym do pełnej realiza-
cji. Przedstawia jednak kilka propozycji działań na rzecz polepsze-
nia sytuacji najniższych warstw społeczeństwa. Nie są one oparte 
o transfery pieniężne, których szkodliwość Malthus starał się wy-
kazać wcześniej. Autor Prawa ludności postuluje: zniesienie prze-
pisów ograniczających swobodę migracji i osiedlania się w celu 
znalezienia lepszej pracy; zachęty do zagospodarowywania pod 
uprawę nieużytków; promocję uprawy zboża zamiast hodowli by-
dła (uprawa ma być bardziej wydajną formą produkcji żywności); 
rozwijanie rolnictwa zamiast przemysłu. Ostatecznie, dopuszcza 
stworzenie ośrodków dla najuboższych, ale podkreśla, że panujące 

12  Tamże, s. 75.
13  Tamże, s. 77.
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w nich warunki nie mogą być zbyt komfortowe, żeby nie odbierać 
ich pensjonariuszom bodźców do wyjścia ze złej sytuacji życiowej14. 

Myśląc współczesnymi kategoriami ekonomicznymi, można 
stwierdzić, że Malthus przeciwny jest interwencjom państwa sty-
mulującym popyt (zasiłki dla ubogich), a popiera bodźce dla go-
spodarki, które zwiększą podaż żywności poprzez lepszą alokację 
zasobów (ziemia, praca) oraz ukierunkowanie producentów na okre-
ślony rodzaj działalności (rolnictwo zamiast przemysłu; zboże za-
miast bydła). 

W brutalnych rozwiązaniach proponowanych przez autora Prawa 
ludności widać jego bardzo silne przekonanie o słuszności swoich pe-
symistycznych przewidywań co do przyszłości Ziemi. Jego podejście 
do ubogich oraz negatywny stosunek do pomocy społecznej są wy-
nikiem przekonania, że nie ma skutecznej metody poprawy warun-
ków życia coraz liczniejszych ludzi, a dyskutowane wówczas środki 
zaradcze pogorszą jedynie sytuację. Jak wiadomo, przewidywania 
Malthusa nie sprawdziły się i Ziemia zdołała wyżywić ludzkość, która 
też okazała się mniej liczna, niż przewidywał angielski ekonomista. 
Nie oznacza to jednak, że jego idee odeszły w niepamięć.

Myśl Thomasa Malthusa doczekała się kontynuatorów, którzy 
już pod koniec XIX wieku nazywani byli neomaltuzjanami15. Byli oni 
raczej aktywistami społecznymi i politycznymi, niż naukowcami. 
Należeli do ruchów zwolenników kontroli urodzeń działających 
w dziewiętnastym stuleciu m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i Sta-
nach Zjednoczonych. W USA jednym z głównych ojców wczesnego 
neomaltuzjanizmu16 był Robert Dale Owen, syn socjalisty utopijnego 
Roberta Owena17.

14  Tamże, s. 83.
15  Por. R. F. Clarke, Neo-Malthusianism, „The North American Review”, 1896, t. 163, 

nr 478.
16  Dla porządku, taką nazwę można przyjąć dla neomaltuzjan dziewiętnasto-

wiecznych, dla odróżnienia od przedstawicieli neomaltuzjanizmu głównej 
fali, o których niżej.

17  N. E. Himes, Robert Dale Owen, The Pioneer of American Neo-Malthusianism, 
„American Journal of Sociology” 1930, t. 35, nr 4, s. 530.
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Już ten wczesny neomaltuzjanizm był przedmiotem krytyki. 
Do najbardziej zaciekłych krytyków kontynuatorów myśli Mal-
thusa należy zaliczyć przede wszystkim marksistów. Uważali oni, 
że doktryna, zakładająca brak pomocy społecznej oraz uznająca 
biedę za konieczny warunek utrzymania populacji w ryzach, służy 
tak naprawdę do utrzymania przez burżuazję pozycji dominującej 
nad klasą robotniczą18. Większość krytyków neomaltuzjanizmu opie-
rała się na przekonaniach, że jego diagnozy są zbyt pesymistyczne, 
a proponowane środki zaradcze zbędne19.

W 1968 roku ukazała się głośna książka The Population Bomb au-
torstwa Paula R. Erlicha i, jak się później okazało20, jego żony, Anne 
H. Ehrlich. W tym samym roku stworzony został Klub Rzymski – zło-
żony naukowców, przedsiębiorców i polityków think tank, którego 
zadaniem jest badanie problemów, jakie staną w przyszłości na dro-
dze rozwoju ludzkości21. W 1972 r. opublikował on raport Granice 
wzrostu22 potwierdzający obawy zarysowane przez Malthusa i od-
nowione w książce Ehrlichów w języku złożonych modeli matema-
tycznych. Za jedną z ważniejszych książek poświęconych niebezpie-
czeństwom głodu i przeludnienia należy także uznać Famine 1975! 
America’s Decision: Who Will Survive? Williama i Paula Paddocków23. 
Właśnie te publikacje odbiły się największym echem i to do nich naj-
częściej odnoszony jest współcześnie termin „neomaltuzjanizm”24. 

18  Wu Ta-k’un, A 1960 Chinese Marxist Critique of Neo-Malthusian Theory, „Popu-
lation and Development Review”, 1979, t. 5, nr 4, s. 700.

19  Por. R. F. Clarke, dz. cyt.
20  P. R. Ehrlich, A. H. Ehrlich, The Population Bomb Revisited, „The Electronic Journal 

of Sustainable Development”, 2009, vol. 1, nr 3, s. 63.
21  Oficjalna strona internetowa Klubu Rzymskiego: http://www.clubofrome. 

org/?p=324 (dostęp: 20 sierpnia 2015).
22  D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens III, The Limits 

to Growth, Nowy Jork 1972.
23  W. Paddock, P. Paddock, Famine 1975! America’s Decision: Who Will Survive?, 

Nowy Jork 1968.
24  Por. np. H. Urdal, People vs. Malthus: Population Pressure, Environmental Degra-

dation, and Armed Conflict Revisited, „Journal of Peace Research”, 2005, vol. 42, 
no 4, s. 18.
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Jednakże, jak pokrótce przedstawiono powyżej, neomaltuzjanami 
nazywano także dużo wcześniejszych myślicieli. Dla porządku na-
leży zatem uznać za celowe dookreślenie autorów i aktywistów lat 
60. i 70., jako reprezentantów neomaltuzjanizmu głównej fali. 

The Population Bomb rozpoczyna się od stanowczego stwierdze-
nia, że bitwa o wyżywienie ludzkości jest już zakończona i w latach 
70 oraz 80 dziesiątki milionów ludzi będą umierać z głodu25. Autorzy 
przedstawili trzy główne powody swojej katastrofalnej przepowied-
ni. Pierwszy to zbyt wielka liczba ludzi oraz niezwykle dynamiczny 
przyrost naturalny, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie 
ponad 40% społeczeństwa stanowiły wówczas osoby w wieku 
przedprodukcyjnym, co miało stanowić bombę demograficzną z za-
płonem zaprogramowanym na okolice 2000 r.26 Drugim powodem 
zbliżającego się Armagedonu miała być zbyt mała ilość dostępne-
go pożywienia. Analogia do Prawa ludności jest oczywista, mimo 
że nazwisko autora tego dzieła nie pada w książce Ehrlichów ani 
razu. W diagnozie problemów stojących przed ludzkością wycho-
dzą jednak poza osiemnastowieczne analizy Malthusa. Zauważają 
na przykład, że znaczenie ma nie tylko ilość pożywienia, ale również 
jego jakość27. 

Według autora Prawa ludności ograniczone możliwości produkcji 
żywności miały stanowić główne i jedyne tak poważne zagroże-
nie dla ludzkości. Twórcy The Population Bomb idą dalej ze swoją 
diagnozą także w tym zakresie. Stwierdzają, że problemem, któ-
ry może spowodować nawet więcej ofiar niż niedożywienie, jest 
degradacja środowiska naturalnego28. Ehrlichowie wiążą zagroże-
nia ekologiczne głównie ze wzrostem populacji, za którym idzie 
intensyfikacja produkcji rolnej przy wykorzystaniu m.in. środków 
ochrony roślin. Należy zauważyć, że wspominają oni także o innych 

25  P. R. Ehrlich, The Population Bomb, Nowy Jork 1971, s. xi.
26  Tamże, s. 12.
27  Tamże, s. 22.
28  Tamże, s. 26.
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(przemysłowych, komunikacyjnych) źródłach zanieczyszczeń, które 
mogą doprowadzić do degradacji Ziemi, nawet bez dużego przyro-
stu naturalnego. Uważają jednak, że przy znaczącym ograniczeniu 
populacji, w celu ochrony środowiska wystarczą niewielkie mody-
fikacje wykorzystywanych technologii29.

Już diagnozy problemu pokazują pewne odmienności między 
przedstawicielami neomaltuzjanizmu głównej fali, a ich prekurso-
rem. Główna różnica rysuje się jednak w podejściu do kwestii po-
mocy. Jak wyżej przedstawiono, Thomas Malthus był przeciwny 
jakiemukolwiek wsparciu niedożywionych, bo nie widział żadnych 
szans na pozytywne skutki tego przedsięwzięcia. Ehrlichowie uwa-
żają natomiast wsparcie państw, w których panuje głód, za koniecz-
ność30. Analiza szczegółowych propozycji autorów The Population 
Bomb pokazuje jednak szereg podobieństw do sposobu myślenia 
twórcy Prawa ludności. Przede wszystkim Ehrlichowie, projektując 
system międzynarodowego wsparcia, trzymają się maltuzjańskie-
go założenia, że ilość dostępnej żywności jest ściśle ograniczona. 
W celu jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów, opo-
wiadają się za rozwiązaniem pierwotnie przedstawionym przez 
braci Paddocków.

Autorzy Famine 1975! America’s Decision: Who Will Survive? stwier-
dzili, że jedynym środkiem do walki z głodem, jaki może zapano-
wać już w 1975 r. jest pszenica pochodząca z krajów uzyskujących 
nadwyżkę tego zboża. Jedynym państwem skłonnym do udzielenia 
bezpłatnej pomocy miały być, według Paddocków, Stany Zjedno-
czone. Zasoby pszenicy, jaką USA mogłyby przeznaczyć na wsparcie 
regionów zmagających się z deficytem żywności, oszacowano jako 
niewystarczające, by pomóc wszystkim31.

Zaproponowali oni zatem podział państw dotkniętych proble-
mem głodu na trzy kategorie: tych, które są w stanie sobie poradzić 

29  Tamże, s. 44.
30  Tamże, s. 146.
31  W. Paddock, P. Paddock, dz. cyt., s. 206.
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same (np. poprzez zakup pszenicy z innych niż USA krajów osiąga-
jących nadprodukcję tego zboża); tych, które zdołają przezwycię-
żyć przeciwności pod warunkiem uzyskania pomocy; wreszcie tych 
znajdujących się w sytuacji nie do uratowania nawet mimo między-
narodowego wsparcia32. Przedstawiciele neomaltuzjanizmu głównej 
fali brutalnie przyznają w ten sposób, że nie ma metody, by pomóc 
wszystkim niedożywionym i należy się z tym pogodzić – dokładnie 
tak, jak czynił Malthus w osiemnastym stuleciu.

Zaoferowanie pomocy żywnościowej państwom, które są w sta-
nie ją wykorzystać, jest jednym z kilku środków zaradczych, jakie 
należy podjąć według autorów The Population Bomb. Opowiadają 
się oni za szerokim wachlarzem działań na rzecz kontroli popu-
lacji – począwszy od inżynierii społecznej na wielką skalę (doda-
wanie do żywności lub wody środków antykoncepcyjnych), przez 
rozwiązania fiskalne (opodatkowanie artykułów dla dzieci jak dóbr 
luksusowych), aż po nagrody finansowe dla małżeństw rezygnują-
cych z posiadania potomstwa33. Ehrlichowie opowiadają się także 
przeciwko nadużywaniu pestycydów oraz marnotrawstwu zaso-
bów naturalnych. 

Główna fala neomaltuzjanizmu w XX wieku była dość głośnym 
prądem intelektualnym. Nie należy się zatem dziwić, że spotkała się 
także z polemiką. Jednym z czołowych krytyków neomaltuzjanizmu 
był Julian Simon, który – wraz z Hermanem Kahnem – opubliko-
wał książkę The Resourceful Earth, przedstawiajać w niej przyszłość 
świata co prawda nie wolną od problemów, ale rysującą się jednak 
jasnych barwach. Simon zarzucał neomaltuzjanom: brak koniecz-
nych odniesień do historii; błędny sposób myślenia o zasobach (nie 
brali pod uwagę, że dzięki postępowi ludzkość może wprowadzić 
bardziej oszczędne technologie lub nauczyć się korzystać z surow-
ców odnawialnych); przede wszystkim, nieumiejętność dostrzeże-
nia różnic pomiędzy lokalnymi problemami, a trendami w sytuacji 

32  P. R. Ehrlich, dz. cyt., s. 148.
33  Tamże, s. 132–137.



66

Piotr Eckhardt

globalnej34. Należy zauważyć, że głównym celem krytyki nie jest 
fundamentalne założenie istnienia granic rozwoju ludzkości wyzna-
czanych przez „pojemność” Ziemi. Przeciwnicy neomaltuzjanizmu 
wskazują słabości metod, którymi kontynuatorzy myśli autora Prawa 
ludności starają się te granice wyznaczyć.

Krytyka neomaltuzjanizmu nie ograniczała się do teoretycznych 
rozważań. Henrik Urdal podjął się próby weryfikacji teorii, na których 
bazuje ten prąd myślowy, metodami empirycznymi35. Postanowił on 
zbadać prawdziwość tezy, że presja ludnościowa wpływa na praw-
dopodobieństwo wystąpienia na danym terytorium konfliktu zbroj-
nego. Norweski badacz, po przeanalizowaniu i porównaniu zbiorów 
danych statystycznych dotyczących demografii i ofiar konfliktów 
militarnych, doszedł do wniosku, że nie da się stwierdzić korelacji, 
która potwierdzałaby obawy neomaltuzjan36.

W artykule Henrika Urdala na uwagę zasługuje nie tylko próba 
empirycznej weryfikacji teorii neomaltuzjańskich, ale także podję-
ta na jej potrzeby próba zdefiniowania sytuacji, w której zachodzi 
presja ludnościowa, czyli negatywny wpływ przeludnienia na śro-
dowisko. Według jego definicji zrekonstruowanej na podstawie po-
glądów neomaltuzjan, jest to dynamiczny przyrost naturalny połą-
czony z dużą gęstością zaludnienia w stosunku do potencjalnego 
obszaru upraw. Na skalę presji ludnościowej wpływać mają także 
stopień urbanizacji oraz ilość uchodźców37. Takie są zatem szcze-
gółowe warunki wystąpienia negatywnych zjawisk, przed którymi 
przestrzegają neomaltuzjanie.

Dowodów na to, że neomaltuzjanizm głównej fali nie jest mar-
twym prądem intelektualnym dostarczają ciągle także sami au-
torzy publikacji z lat 60 i 70. W artykule z 2009 r.38 Paul R. Ehrlich 

34  P. D. Aligca, Julian Simon and the “Limits to Growth” Neo-Malthusianism, „The 
Electronic Journal of Sustainable Development”, 2009 t. 1, nr 3, s. 75–78.

35  H. Urdal, dz. cyt., s. 417–434.
36  Tamże, s. 430.
37  Tamże, s. 421–422.
38  P. R. Ehrlich, A. H. Ehrlich, dz. cyt.
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i Anne H. Ehrlich podjęli się oceny, w jakim stopniu ich głośna książka 
przetrwała próbę czasu. Stwierdzili, że byli zbyt pesymistyczni, jeśli 
chodzi o możliwości produkcji pożywienia, nie doceniając na przy-
kład możliwości rozwoju rolnictwa w Indiach39. Z drugiej strony, oka-
zali się jednak zbytnimi optymistami w zakresie degradacji środo-
wiska naturalnego (m.in. wskutek działania gazów cieplarnianych)40. 
Ehrlichowie w swoim artykule podkreślają przede wszystkim, 
że prawdą okazało się główne założenie ich książki z lat 60 – zasoby 
Ziemi są ograniczone i bliskie wyczerpania41. Jest to dowód na ewo-
lucję, jaką przechodzi neomaltuzjanizm. Doktryna ta coraz bardziej 
oddala się od konkretnych problemów sformułowanych przez Mal-
thusa, tzn. przeludnienia i niedożywienia. Współcześni neomaltu-
zjanie podtrzymują, że wytrzymałość Ziemi jest ograniczona, ale 
wskazują na całe spektrum problemów związanych z nadmierną 
eksploatacją jej zasobów.

Na koniec należy dodać, że neomaltuzjanizm głównej fali nie jest 
jedynym prądem intelektualnym, jaki powstał na przełomie lat 60 
i 70 w związku z publikacją Granic wzrostu. Raport ten, wraz z wy-
daną w 1971 r. książką The Entropy Law and the Economic Process, 
autorstwa amerykańskiego ekonomisty i statystyka o rumuńskich 
korzeniach Nicholasa Georgescu-Roegena, stał się fundamentem 
ideologii cofania rozwoju42 (ang. degrowth)43. Szczególną popular-
ność zyskuje ona w ostatnich latach. Jej założenia zostały szczegó-
łowo opisane w pochodzącym z 2012 r. tekście Erika Assadouriana 

39  Tamże, s. 67.
40  Tamże, s. 66.
41  Tamże, s. 68.
42  Termin degrowth tłumaczony jest przez niektórych polskich autorów jako 

„antywzrost”. Przekład ten wydaje się mało trafny, ponieważ nie oddaje 
w pełni znaczenia koncepcji degrowth, sugerując, że chodzi jedynie o po-
wstrzymanie dalszego wzrostu gospodarczego, a nie o anulowanie pewnych 
zmian już dokonanych.

43  C. Levallois, Can de-growth be considered a policy option? A historical note on 
Nicholas Georgescu-Roegen and the Club of Rome, Ecological Economics, 2010, 
nr 69, s. 2271.
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pt. The Path to Degrowth in Overdeveloped Countries44. Cofanie rozwo-
ju miałoby polegać na redukcji konsumpcji rozmaitych dóbr, rozwi-
niętej redystrybucji oraz ograniczaniu tygodniowego czasu pracy45.

Mimo, że zwolennicy degrowth ani nie uważają głodu jako naj-
większego zagrożenia dla ludzkości, ani nie proponują kontroli 
urodzeń jako koniecznego rozwiązania, to wszystkie ich postula-
ty związane są z koniecznością uniknięcia niekorzystnych skutków 
wyczerpania zasobów Ziemi. Dlatego umieszczenie koncepcji de-
growth wśród ideologii wywodzących się w pewien sposób z neo-
maltuzjanizmu nie wydaje się nadużyciem.

Wiadomo już, że pesymistyczne przewidywania Thomasa Mal-
thusa nie sprawdziły się. Analiza poglądów neomaltuzjan prowa-
dzi do wniosku, że mocno oddalili się oni od tez formułowanych 
w XVIII wieku przez angielskiego ekonomistę. Wcale nie oznacza 
to jednak, że dorobek Malthusa ma już wyłącznie historyczne zna-
czenie. To właśnie ten angielski ekonomista był pierwszym myśli-
cielem, który głośno powiedział o globalnych granicach rozwoju 
ludzkości, jakie wyznacza środowisko naturalne na Ziemi.

Z biegiem czasu okazało się, że te granice leżą dużo dalej. W do-
bie walki z globalnym ociepleniem stwierdza się, iż rzeczone grani-
ce mają też inny przebieg, bo wcale nie zasoby żywności stają się 
podstawowym problemem. Mimo tego, Thomasa Malthusa można 
uznać za intelektualnego ojca licznych i zróżnicowanych nurtów 
ideowych oraz politycznych starających się na przeróżne sposoby 
rozwiązać problem, jakim jest ograniczona wytrzymałość planety 
zamieszkiwanej przez ludzkość. To właśnie autora Prawa ludności 
można uznać za pierwszego ekonomistę i myśliciela politycznego, 
który analizował problemy społeczne i gospodarcze nie w granicach 

44  Jest to jeden z rozdziałów raportu State of the World 2012: Moving Toward 
Sustainable Prosperity. Należy on do serii publikacji State of the World wyda-
wanych corocznie przez think tank Worldwatch Institute.

45  E. Assadourian, The Path to Degrowth in Overdeveloped Countries, [w:] State of 
the World 2012: Moving Toward Sustainable Prosperity, s. 24–36.
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jednego państwa lub najwyżej kilku krajów wchodzących ze sobą 
w stosunki handlowe, ale w skali całej planety, czyli globalnie.
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kraju postkolonIalnego na przykładzIe IndII
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Abstrakt

Wpływ prawodawstwa dawnego Imperium Brytyjskiego na kulturę prawną krajów 
postkolonialnych jest fenomenem porównywalnym z wpływem prawa rzymskiego 
na państwa zachodniej Europy, nie tylko ze względu na zasięg, lecz również skalę 
inspiracji. Zaistniałe w XIX w. Imperium Britannicum, dzięki przemyślanej, roz-
ważnej polityce, na początku dwudziestego stulecia stało się największym imperium 
w dziejach świata, liczącym 33 miliony kilometrów kwadratowych i obejmującym 
czwartą część ludności globu, w tym rozległe obszary Afryki i Azji. Zarządzanie tak 
olbrzymim terytorium – zróżnicowanym pod względem etnicznym, religijnym, kul-
turowym i społecznym – wymagało niezwykłej elastyczności, a jednocześnie wiązało 
się z koniecznością implementacji norm prawnych obowiązujących w metropolii 
do całkowicie innego systemu prawnego panującego w koloniach. Wziąwszy pod 
uwagę istotę anglosaskiego common law (opartego na prawie zwyczajowym, 
o  czym dalej), jak również plemienny, zwyczajowy charakter prawa przeważający 
u podbijanych przez Brytyjczyków ludów, można zaryzykować twierdzenie, że proces 
kolonizacji był w istocie procesem konfrontacji zwyczajów na niespotykaną do tej 
pory skalę. Za najbardziej czytelny i jednocześnie najbardziej znany przykład takiej 
konfrontacji należy uznać historię tak zwanego „British Raj” znanego u nas pod 
nazwą „Indii Brytyjskich”.
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Abstract

The impact of legislation of the former British Empire on the legal culture of post-
colonial countries is a phenomenon comparable to the influence of Roman law on 
the states of Western Europe, not only because of the coverage, but also of the scale 
of inspiration. So called Second British Empire (founded after Congress of Vienna 
[1815]) – thanks to clever and prudent policy, at the beginning of the twentieth cen-
tury became the largest empire in the world history. Managing such a huge territory 
– diversed in terms of ethnic, religious, cultural and social aspects – has required 
tremendous flexibility and extreme caution, especially in a process of implementa-
tion of the legal norms of the metropolis to a completely different legal system 
which has prevailed in the colonies. Due to the customary character of Anglo-Saxon 
common law and the same character of the legal norms prevailing in the societies 
conquered by the British, we can venture to say that the process of colonization was 
in fact a process of confrontation of legal systems at an unprecedented scale.

•

Wpływ prawodawstwa dawnego Imperium Brytyjskiego na kulturę 
prawną krajów postkolonialnych jest fenomenem porównywalnym 
z wpływem prawa rzymskiego na państwa zachodniej Europy, nie 
tylko ze względu na zasięg, lecz również skalę inspiracji. Zaistnia-
łe w XIX w. Imperium Britannicum, dzięki przemyślanej, rozważnej 
polityce, na początku dwudziestego stulecia stało się największym 
imperium w dziejach świata, liczącym 33 miliony kilometrów kwa-
dratowych i obejmującym czwartą część ludności globu, w tym 
rozległe obszary Afryki i Azji. Zarządzanie tak olbrzymim tery-
torium  – zróżnicowanym pod względem etnicznym, religijnym, 
kulturowym i społecznym – wymagało niezwykłej elastyczności, 
a  jednocześnie wiązało się z koniecznością implementacji norm 
prawnych obowiązujących w metropolii do całkowicie innego sys-
temu prawnego panującego w koloniach. Wziąwszy pod uwagę 
istotę anglosaskiego common law (opartego na prawie zwyczajo-
wym, o czym dalej), jak również plemienny, zwyczajowy charak-
ter prawa przeważający u podbijanych przez Brytyjczyków ludów, 
można zaryzykować twierdzenie, że proces kolonizacji był w istocie 
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procesem konfrontacji zwyczajów na niespotykaną do tej pory ska-
lę. Za najbardziej czytelny i jednocześnie najbardziej znany przykład 
takiej konfrontacji należy uznać historię tak zwanego „British Raj” 
znanego u nas pod nazwą „Indii Brytyjskich”.

Jako że ukazanie procesów zderzania i przenikania się idei nigdy 
nie jest zadaniem łatwym – zmierzając do zasadniczego celu niniej-
szego artykułu, jakim jest naszkicowanie skutków spotkania anglo-
saskiego common law z hinduską kulturą prawną – należy zacząć 
od przedstawienia zarysu relacji brytyjsko-indyjskich: od East India 
Company, przez British Raj (Imperium Brytyjskie w Indiach), po Bharat 
Ganaradźja (Republikę Indii) oraz istoty common law i przedkolonial-
nego prawa indyjskiego.

Pierwsze znaczące „kontakty” angielsko-indyjskie były efektem 
rywalizacji Anglii z innymi potęgami kolonialnymi tamtych czasów – 
Hiszpanią, a następnie Francją. Uzależniona od Hanzy1 Anglia pod 
rządami Tudorów, zwłaszcza królowej Elżbiety I, zaczęła tworzyć 
własne kompanie handlowe, które rychło zreorganizowały się w na-
rzędzie politycznej kontroli zajętych terytoriów, bowiem oznaczone 
przez nas w cudzysłowie „kontakty” sprowadzały się do prowadze-
nia handlu opartego na monopolach i, co się z tym wiąże, połączo-
ne były z ekspansywną polityką. Ciałem pośredniczącym między 
metropolią a kolonią była, w przypadku półwyspu indyjskiego, 
Kompania Wschodnioindyjska. Wizja ogromnych bogactw Wscho-
du sprawiła, że wiele państw ustanawiało własne faktorie na tere-
nie Indii i południowej Azji2, jednak tylko Francuska, Holenderska 
oraz Angielska (później brytyjska) Kompania zyskały silną pozycję 
w regionie, konkurując ze sobą na płaszczyźnie ekonomicznej i mi-
litarnej. O silnej pozycji Kompanii niech świadczy fakt, że założone 
przez nią faktorie przeobraziły się w późniejszym czasie w najwięk-
sze indyjskie miasta, Madras i Kalkutę. 

1  H. Zins, Historia Anglii, Wrocław 2001, s. 153 i nast. 
2  Na uwagę zasługują zwłaszcza kompanie krajów niekolonialnych – Szwecji 

oraz Danii. 
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W opisywanym konflikcie niebagatelną rolę odegrała tzw. Chwa-
lebna Rewolucja roku 1688, dzięki której tron angielski objął nider-
landzki władca, Wilhelm Orański, wskutek czego doszło do swo-
istej wymiany doświadczeń oraz połączenia kapitału dwóch krajów 
uznawanych za morskie potęgi, które do tej pory zwrócone były 
przeciw sobie. 

Na efekty tego wydarzenia nie trzeba było długo czekać – na te-
renie Indii wykrystalizowały się dwie wielkie siły o przeciwstaw-
nych interesach – Kompanie: Francuska i Angielska. sposobnością 
dla legalnej konfrontacji była wojna siedmioletnia, uznawana 
za pierwszą wojnę o zasięgu światowym, bowiem jedną z głów-
nych jej przyczyn były antagonizmy kolonialne, toteż wiele poty-
czek i bitew miało miejsce w koloniach francuskich i brytyjskich. 
W przypadku Indii kluczowa była III Wojna w Karantace, a dokład-
niej Bitwa pod Palasi – nie było to typowe starcie dwóch mocarstw, 
bowiem do walki stanęli żołnierze Brytyjskiej Kompanii Wschod-
nioindyjskiej, wrogiem zaś byli hindusi wspierani przez doradców 
kompanii francuskiej. Zwycięzcą mogła być tylko jedna ze stron, 
i byli nią Anglicy pod dowództwem Roberta Clive. Rok bitwy – 
1757 – uznawany jest symboliczne za początek dominacji brytyj-
skiej w Indiach, choć jest to nieco mylące stwierdzenie. Francuzi 
ciągle posiadali przewagę w liczebności wojska, jednak przewaga 
wypracowana przez gubernatorów Dupleix i Bussy’ego szybko 
została roztrwoniona, a przyczyną takiego stanu była przewaga 
Anglików na morzu, dzięki czemu ci ostatni skutecznie blokowa-
li transporty wojska i towarów. Ważną przyczyną był także brak 
pieniędzy po stronie francuskiej. Wojna przyniosła Francji niemal 
całkowitą klęskę, bowiem zawarty w 1763 r. pokój paryski przyznał 
francuzom małe i nieliczne punkty handlowe. 

Trwający ponad dekadę konflikt między kompaniami uświa-
domił, dotąd sceptycznym i ostrożnym Europejczykom, słabość 
Indii, przejawiającą się rozdrobnieniem politycznym i brakiem 
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scentralizowanej władzy mogącej stawić opór najeźdźcy3. Rozpo-
czął się trwający blisko sto lat okres rządów Brytyjskiej Kompanii 
Wschodnioindyjskiej. Warto wypunktować kilka istotnych politycz-
nie wydarzeń, które nastąpiły w omawianym okresie. Ich ważną 
postacią był Warren Hastings. Obejmował on rządy gubernatora 
w trudnym okresie – jego poprzednicy, Yerlest i Cartier, nie umieli za-
prowadzić porządku na zarządzanych terenach, co szybko przełoży-
ło się na nie najlepszą sytuację finansową Kompanii. Nominacja dla 
Hastingsa była przejawem ingerencji rządu i parlamentu w sprawy 
Kompani4 – Londyn, nie chcąc utracić intratnych obszarów, zaczął 
„podkopywać” silną pozycję Kompanii. Zanim jednak miało nastą-
pić przesunięcie władzy, Hastings dokonał wielu reform w samych 
Indiach. By odbudować zrujnowany handel wewnętrzny, guberna-
tor obniżył opłaty celne. Jego polityka finansowa była na tyle jed-
nostronna, że doprowadziła do upadku systemu dualistycznego, 
zgodnie z którym władzę w Indiach sprawowali w odpowiedniej 
proporcji Kompania i władze lokalne – ucierpieli na tym Hindusi, 
bowiem brak dopływu angielskiej gotówki zrujnował opiekę zdro-
wotną i szkolnictwo. W 1773 r. uchwalono akt regulacyjny, który 
porządkował sprawy Kompanii w Anglii, zaś Bengal uczyniono sie-
dzibą generalnego gubernatora, który miał być organem central-
nym, choć skrępowanym przez czteroosobową radę5. Mimo reform, 
Hastings nie wytrzebił korupcji, zaś rosnące koszty administracji spo-
wodowały, że w 1786 r. stanął on przed sądem parlamentu, a opinia 
społeczna zarzucała mu wyzyskiwanie ludności hinduskiej6. 

W 1784 r. premier Anglii William Pitt, wydał Akt o Indiach (zna-
ny jako The East India Company Act 1784 lub Pitt’s India Act), zgod-
nie z którym ograniczona została rola udziałowców Kompanii, zaś 
kontrolę nad nią w całości przejęło ministerstwo. Ze wzmocnionej, 

3  J. Kieniewicz, Historia Indii, Wrocław 1985, s. 488–489. 
4  Tamże, s. 499. 
5  Tamże, s. 526–527. 
6  Tamże, s. 500. Zob. również N. B. Dirks, The scandal of Empire: India and the 

creation of imperial Britain, Cambridge 2006.
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kosztem rady, pozycji gubernatora, mógł cieszyć się bezpośredni 
następca Hastingsa, Cornwallis, który zaczął reorganizować funk-
cjonowanie Kompanii.

Kluczowy dla losu Kompanii okazał się rok 1813. W wyniku długo 
przygotowywanych zmian doszło wtedy do ostatecznego zniesienia 
monopolu Kompanii. Próbowano także, bezskutecznie, przeforso-
wać zmiany w sądownictwie. W 1833 r. zlikwidowano działalność 
handlową Kompanii – stała się ona wyłącznie „przedstawicielem” 
Korony Brytyjskiej w Indiach. 

Powstanie Sipajów z lat 1857–1859, które wstrząsnęło Imperium, 
było nie tyle zrywem narodowowyzwoleńczym (Hindusi równie 
licznie walczyli po obu stronach), ile zorganizowanym ruchem 
oporu przeciwko wyzyskowi Indii, jak i samych sipajów, czyli wy-
szkolonych przez Europejczyków hinduskich żołnierzy7. Bieżący 
komentator tamtych wydarzeń, E. De Velbezen, ocenił, iż w po-
wstaniu brało udział blisko 200 tysięcy Hindusów8. Późniejsze opra-
cowania zweryfikowały te dane, oceniając że powstańców było 
trzykrotnie mniej. Pomimo tego, że zryw został w miarę sprawnie 
stłumiony, to jednak wywołał u Brytyjczyków obawę względem 
wybuchu dalszych powstań. Skutki rewolty były dla Indii znaczą-
ce – w 1858 r. zlikwidowano Kompanię Wschodnioindyjską, a kolo-
nia miała być zarządzana bezpośrednio przez Koronę. Począwszy 
od tego momentu władzę Brytyjczyków zwykło się określać jako 
„British Raj”9. Indie weszły w fazę kolonializmu imperialnego; eks-
ploatacja kraju zaostrzyła się. Importowano z niego surowce i to-
wary po bardzo niskich cenach, w zamian zalewając kolonię tanimi 
towarami angielskimi o marnej jakości. Jak zauważył jeden z po-
słów Izby Gmin: „Dochodzą nas straszne wieści o nędzy biednych 
tkaczy hinduskich, skazanych na głód. Jaka jest tego przyczyna? 

7  N. Ferguson, Imperium. Jak Wielka Brytania Zbudowała Nowoczesny Świat, War-
szawa 2007, s. 144–151.

8  G. Jaszuński, Ostatni monarchowie, Warszawa 1975, s. 77. 
9  „Raj” w języku hindi oznacza tyle, co „rządzić”, „panować”.
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Wyłącznie pojawienie się tanich wyrobów angielskich. Wielu tka-
czy umarło śmiercią głodową…”10. 

Ukoronowaniem, w dosłownym tego słowa znaczeniu, polityki 
imperialnej Wielkiej Brytanii było nadanie królowej Wiktorii tytułu 
cesarzowej Indii w 1876 r. Samo państwo było zarządzane przez wi-
cekrólów – pierwszym był Charles Canning, człowiek, który z jednej 
strony stłumił bunt sipajów, z drugiej załagodził antybrytyjskie na-
stroje i przyczynił się do rozbudowy infrastruktury w Indiach. Jego 
politykę kontynuował z sukcesami John Lawrence11. Paternalistyczna 
rola Wielkiej Brytanii zaczynała przynosić pierwsze rezultaty – po-
dźwignięto przemysł, jednak wiele ważniejsze był zmiany u samych 
Hindusów: lepiej wyedukowani, dysponujący większą polityczną 
świadomością nie tylko sami przyczyniali się do wzrostu gospodar-
czego, ale także dali początek ruchowi narodowemu12. 

W 1885 r. powstał Indyjski Kongres Ogólnokrajowy13, organizacja 
powstała z inicjatywy samych Brytyjczyków, skupiająca lepiej wy-
edukowanych hindusów. Na początku Kongres był ruchem probry-
tyjskim, dzięki czemu był akceptowalny przez wicekróla, mimo haseł 
nawołujących do szerszej emancypacji Hindusów. Środki działania – 
postulaty i apele – w obliczu ich bezskuteczności szybko zostały 
zaniechane, zaś członkowie Kongresu przeszli do antykolonialnej 
opozycji. Po nieudanych próbach reform (akt o radach ustawodaw-
czych z 1892 r.) oraz fali głodu, z którą rząd wicekróla radził sobie 
nieudolnie, rozpoczęto nawet przygotowania do wystąpienia zbroj-
nego. Natomiast decyzja z 1905 r. o podziale Bengalu na dwie części 
wywołała falę masowych protestów, z którymi powiązane były straj-
ki pracownicze, czy bojkotowanie brytyjskich towarów – wszelkie 
te działania uzyskały poparcie Kongresu, przez co jego relacje z rzą-
dem kolonialnym jeszcze bardziej się zaogniły. Sytuację konfliktu 

10  Cyt. za: tamże, s. 79. 
11  J. Kieniewicz, dz. cyt., s. 629–630.
12  Tamże, s. 633–634. 
13  Częściej spotykana, acz mniej właściwa nazwa, to Indyjski Kongres Narodowy, 

zob. tamże, s. 698. 
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wykorzystali muzułmańscy posiadacze ziemscy; wyrazili oni popar-
cie dla wicekróla i dzięki temu mogli utworzyć w 1906 r. kolejne 
ważne ciało polityczne w Indiach – Ligę Muzułmańską. Muzułmanie 
stanowili ok. 25% całej populacji zamieszkującej brytyjską kolonię 
indyjską, jednak nie byli tak dynamiczną i znaczącą siłą polityczną, 
jak hindusi z Kongresu. Działania Ligi były bardziej zachowawcze, 
a poglądy – konserwatywne. Dlatego też muzułmanie w ramach Ligi 
opowiedzieli się za pełnym współdziałaniem z rządem14. 

W łonie Kongresu doszło do sporych podziałów. Wyodrębniły 
się w nim frakcje umiarkowana oraz ekstremistyczna. Ta ostatnia 
odpowiedzialna była za liczne akcje zbrojne oraz próby zamachu 
na urzędników rządu kolonialnego. Szybko podjęto działania zapo-
biegawcze, wydając dwie ustawy przeciwko buntom i podżeganiu 
do nich, doszło także do kilku procesów i straceń. Ekstremiści zo-
stali poważnie osłabieni i w praktyce wyeliminowani z politycznej 
aktywności. W tym czasie rząd doszedł do porozumienia zarówno 
z „Umiarkowanymi”, jak i Ligą, czego efektem była Indian Councils 
Act, ustawa zwiększająca udział Hindusów w życiu politycznym kraju. 

Niezmiernie istotny dla losów Indii okazał się wybuch I wojny 
światowej. Hindusi ponieśli spore koszty tego konfliktu, ale zarazem 
przekonali się o słabości tak Anglii, jak i całej „cywilizowanej” kultury 
europejskiej, która miała stanowić rzekome panaceum na barba-
rzyństwo ludności z kolonii. 

W tym czasie do Kongresu powróciło wielu ekstremistycznych 
polityków, jednak ich działania były zdecydowanie bardziej wy-
ważone. Pierwszym efektem dojścia przez nich do władzy był Pakt 
z Lakhnau (Lucknow Pact) – dokument podpisany w 1916 r. przez 
Kongres i Ligę Muzułmańską, który, drogą kompromisów, zacie-
śnić miał współpracę między oboma organizacjami , które od tej 
pory miały wespół walczyć o dojście do władzy i zmianę polityki 
Wielkiej Brytanii względem Indii. Te oraz inne podobne działania 
stały się dla Londynu niebezpieczne. W 1917 r. powołano komisję 

14  Zob. tamże, s. 694–702. 
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pod przewodnictwem Justice Rowlatta, która miała badać antypań-
stwowe wystąpienia. Komisja zakończyła swoją działalność w 1919 r., 
wydając szereg ustaw umożliwiających szybkie i skuteczne karanie 
przestępców politycznych – jak się okazało, miał to być początek 
końca brytyjskiego panowania w Indiach – przeciwko ustawom 
wystąpił bowiem charyzmatyczny przywódca hindusów, Mahat-
ma Gandhi15.

Gandhi był zwolennikiem nie tyle konkretnej ideologii, lecz po-
stawy, dzięki której łatwiej osiągnie się oczekiwane rezultaty. Nie 
nawoływał do walki (przez to stając się symbolem ruchów pacyfi-
stycznych), ale do bierności mającej być wyrazem oporu; jednym 
z jego pierwszych zaleceń był kilkudniowy hartal, czyli tradycyjna 
hinduska forma protestu, polegająca na zaprzestaniu wszelkiej dzia-
łalności, utrzymywaniu postu i odprawianiu modłów. Ruch obywa-
telskiego nieposłuszeństwa odniósł duży sukces, wręcz zatrważając 
Anglików. Prawdopodobnie hartal był dla nich pretekstem do pod-
jęcia działań w Pendżabie w 1919 r., które słusznie nazwano masakrą. 
Pendżab, podobnie jak wielkie powstanie sipajów, stał się dla hin-
dusów symbolem walki przeciwko Brytyjczykom – zarówno zacho-
wawczy Gandhi, jak i Kongres oraz muzułmanie zwrócili się przeciw-
ko rządowi, popierając wszelkie antybrytyjskie wystąpienia i próby 
rewolt. Osłabienie ruchu Gandhiego nastąpiło w 1922 r., kiedy sam 
Gandhi, widząc, iż zainicjowane przez niego działania przeradzają 
się w walkę zbrojną, odmówił przewodniczenia Ruchowi Nieposłu-
szeństwa, prosząc o jego zaprzestanie. W tym samym roku został 
aresztowany i skazany przez Brytyjczyków na sześć lat więzienia, 
ale przez wzgląd na stan zdrowia Gandhi wyszedł na wolność już 
w 1924 r. Od tego czasu nie przejawiał już tak wyraźnej aktywności 
politycznej, a jedynie „inspirował” działania Kongresu16. 

W omawianym okresie opozycja zaczęła postulować reformę 
ustawy zasadniczej, zaś w 1927 r. Kongres ogłosił, że celem jego 

15  Zob. tamże, s. 702–713. 
16  Zob. tamże, s. 714–726. 
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polityki jest osiągnięcie przez Indie niepodległości. Rozpoczęto tak-
że obrady mające na celu opracowanie projektu konstytucyjnego, 
który zawierał wiele praw obywatelskich. Strona rządząca oraz opo-
zycja podjęły na początku lat trzydziestych szereg rozmów określa-
nych jako obrady okrągłego stołu. Ich przebieg nie zadowalał człon-
ków Kongresu, jednak uchwalona w 1935 r. Konstytucja – Goverment 
of India Act – choć nie znosiła brytyjskiej zależności, to przyznawała 
mieszkańcom Indii wiele swobód; prowincje zyskały autonomię, 
z wyłączeniem spraw z zakresu polityki zagranicznej, obronnej 
i wyznaniowej, które były prerogatywami wicekróla. W praktyce 
wspomniana autonomia ograniczona była przez prawa przyznane 
gubernatorom względem działań podjętych przez Zgromadzenia 
Prowincjonalne17 – mimo tego nie można zaprzeczyć, że konstytucja 
wzmocniła system diarchii; dwuwładza wpisała się silnie w świado-
mość polityczną hindusów, przyczyniając się do rozbudzenia tejże 
świadomości, co miało niebagatelne znaczenie w momencie uzy-
skania niepodległości. Na plus nowej konstytucji zaliczyć należało 
umieszczenie w niej katalogu praw człowieka oraz praw wybor-
czych, opracowanych kilka lat wcześniej przez Kongres18. 

Dzięki nowej konstytucji władzę w regionie zdobyli delegaci Kon-
gresu, co więcej, udało im się wdrożyć wiele ważnych reform, które, 
wskutek konsensusu, nie zostały storpedowane przez gubernato-
rów. Jednak wybuch II wojny światowej wywołał kolejne „tarcia” 
między Londynem a Kongresem. Indie zostały, bez ich zgody, włą-
czone do machiny wojennej, zaś sprzeciwiający się temu Kongres – 
zdelegalizowany. Pozwoliło to uzyskać pewną siłę polityczną Lidze, 
dzięki czemu mogła czynnie uczestniczyć w rozmowach dotyczą-
cych przyszłości Indii. Takowe rozmowy nastąpiły zaraz po wojnie, 

17  Organ uchwałodawczy działający z osobna dla każdej z prowincji, powoły-
wany w drodze wyborów powszechnych. Zgromadzenia Prowincjonalne były 
organami władz lokalnych, zaś gubernator prowincji powoływał rząd będący 
ciałem wykonawczym. W praktyce pozycja rządu względem gubernatora (któ-
ry podlegał tylko wicekrólowi oraz parlamentowi brytyjskiemu) była słaba. 

18  Tamże, s. 729–730. 
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zaś czynny w niej udział brali także aktywni członkowie Kongresu, 
nowy wicekról, Wavell, oraz sam Mahatma Gandhi. Wielka Brytania, 
mocno osłabiona przez wojnę, dążyła do tego, by całkowicie oddać 
władzę w Indiach, przy utrzymaniu regionu w swojej sferze wpły-
wów. W tym celu rozpisane zostały wybory, a także powołany rząd 
tymczasowy. Wybory zakończyły się sukcesem Kongresu oraz Ligi, 
jednak oba ugrupowania miały sprzeczne interesy. Osią konfliktu był 
terytorialny kształt Indii – czy miało to być państwo wszystkich jej 
mieszkańców, czy raczej należało podzielić kraj na część hinduską 
i muzułmańską? Wskutek pasywnej postawy Brytyjczyków, którzy 
z końcem 1947 r. oddali całą władzę w ręce lokalnej społeczności, 
zadecydowano o podziale państwa. Tym sposobem 15 sierpnia 
ogłoszono niepodległość Pakistanu, a następnego dnia Indii. Podział 
ten, jak się później okazało, miał zainicjować trwający po dziś dzień 
antagonizm między obydwoma krajami19. Indie swoją niepodległość 
zaczęły budować na zmodyfikowanej konstytucji z 1935 r.

Jest do dobry punkt wyjścia dla rozważań nad wpływem kul-
tury prawnej Wielkiej Brytanii na prawo podporządkowanych jej 
państw kolonialnych, w naszym przypadku – Indii. Zanim jednak 
przystąpimy do rozważań, konieczne jest jeszcze krótkie przybli-
żenie systemu common law, tak charakterystycznego dla Anglii, jak 
i większości państw należących do Wspólnoty Narodów. W znacze-
niu ścisłym common law, to prawo bazujące na zwyczaju, będące 
przez to zaprzeczeniem prawa stanowionego oraz wyrokowania 
opartego na zasadach słuszności (equity). 

Prawo zwyczajowe jest w common law wspierane przez prece-
densy, i to właśnie na nich w głównej mierze się opiera. Precedensy 
to nic innego, jak orzeczenie zapadłe po raz pierwszy w danej spra-
wie, wiążące jednak w późniejszych, podobnych sprawach. W mo-
delu tym na pierwszy plan wysuwa się prawotwórcza rola sędzie-
go – wyrok staje się prawem wiążącym, do którego inni sędziowie 
powinni nawiązywać. 

19  Zob. tamże, s. 749–762. 
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Taki model prawa w praktyce wyklucza kodyfikację, jako że sę-
dziowie dysponują jedynie spisami spraw, które nierzadko miały 
miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej. Ich rozstrzygnięcia nie są spro-
wadzane wprost do innych, podobnych spraw, ale mają kluczowe 
znaczenie w ich ocenie prawnej, a tym samym bezpośredni wpływ 
na treść rozstrzygnięcia. Sędzia nie jest skrępowany prawem stano-
wionym, ma dużą swobodę decyzyjną, stąd – w celu ograniczenia 
jego pozycji procesowej – kluczowe znaczenie w postępowaniu od-
grywają ławy przysięgłych, złożone z osób nieposiadających praw-
niczego wykształcenia. Werdykt ławy przysięgłych jest podstawą, 
lub określa granice dla orzeczenia wydawanego przez sędziego. 

Na osobny akapit zasługuje kwestia prawa stanowionego. Natu-
ralnie, występuje ono w systemach opartych na common law, lecz 
nie ma pozycji samoistnej – rozstrzygnięcia zawarte w ustawach 
zwykło interpretować się w świetle tradycji prawa zwyczajowego, 
by w ten sposób nie wytworzył się dualistyczny system prawa. Re-
lacje między ustawą stanowioną a prawem zwyczajowym nabiera-
ją szczególnego znaczenia w krajach, które mają mieszany system 
prawny, tj. system tylko w części bazujący na common law. Przykła-
dem takiego kraju są Indie – o czym dalej.

Jeśli chodzi o kulturę prawną Indii w okresie poprzedzającym 
kolonizację, to hinduizm nie bez przyczyny zaliczany jest do gro-
na najstarszych kultur prawnych świata, jako że już datowane 
na dwa tysiące lat przed Chrystusem Wedy20 zawierały normy 
dotyczące zachowania człowieka21. Obszerny konglomerat po-
winności, nakazów moralnych i zwyczajów wypełniający pisma 
starożytnych hinduskich uczonych odzwierciedla zróżnicowa-
nie pomiędzy różnymi nurtami hinduizmu22 i jednocześnie nie 

20  Święte księgi hinduizmu, najstarsza grupa religijnych tekstów sanskryckich, 
które stanowiły całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów; 
antologia modlitw, hymnów i pieśni religijnych. Zob. G. Flood (red.), Blackwell 
Companion to Hinduism, Oxford 2003, s. 68–101.

21  R. Tokarczyk, Historia Filozofii Prawa, Kraków 2000, s. 19.
22  Zob. J. Keller i in. (red.), Zarys Dziejów Religii, Warszawa 1976, s. 73–103.
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pozwala zapomnieć o ścisłym związku prawa i religii, tak charak-
terystycznym dla tej kultury.

W kulturze prawnej hinduizmu wyraźnie dostrzegalna jest róż-
nica między źródłami poznawania prawa, a źródłami tworzenia 
prawa. Te pierwsze – zgromadzone w księgach prawa, zwanych sa-
tras, zawierają zapisy mądrości normatywnej kapłanów i uczonych, 
te drugie natomiast wyrażają się w normach moralności23, prawa 
zwyczajowego oraz prawie Anglo-Hindu i współczesnym prawie 
stanowionym, o których będzie tu jeszcze mowa.

Istotę kultury prawnej hinduizmu najłatwiej ukazać w oparciu 
o  analizę znaczenia kluczowych pojęć. I tak, dharma  – ma sens 
znacznie szerszy od samego prawa – oznaczając obowiązek dzia-
łania podtrzymującego byt wszechświata i przyczyniającego się 
do jego rozwoju, równowagi i stabilności. Pierwszym spisanym 
źródłem takich obowiązków były oczywiście Wedy. Sruti – to normy 
wynikające z boskiej inspiracji, przekazywane z pokolenia na poko-
lenie, mające bezpośredni sens religijny i pośredni sens prawny. Za-
wierają nakazy z gatunku: „zawsze mów prawdę” i zakazy w rodzaju: 
„nigdy nie kłam”. Dharmasatras stanowią szczególny zbiór zasad 
prawnych zawartych w Wedach, uwzględniając praktykę stosowania 
prawa i formułując normy proceduralne oraz materię konstytucyjną 
państwa, organizację, skład i hierarchię sądów, kwalifikacje sędziów 
i warunki ich zatrudnienia24.

Podsumowując – klasyczne prawo hinduskie, w okresie poprze-
dzającym uzależnienie Indii od Wielkiej Brytanii, nie posiadało żad-
nych powiązań z common law lub kulturą prawa stanowionego. Nie 
było bowiem ani dziełem świeckich prawodawców, ani objawie-
niem prawa boskiego. Było natomiast efektem wysiłków prywat-
nych uczonych, składających księgi praw z drobnych elementów 

23  Na etykę hinduizmu składają się m.in. normy zobowiązujące do ochrony 
wszelakiego życia, prawdomówności, zakazujące kradzieży, zalecające wstrze-
mięźliwość seksualną, pochwalające ubóstwo i wyzwolenie się z ograniczeń 
doczesności. R. Tokarczyk, Współczesne Kultury Prawne, Warszawa 2008, s. 222.

24  Tamże, s. 224.
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rozproszonych w wielu źródłach o charakterze pisanym, bądź niepi-
sanym. Naczelną rolę odgrywało w tym prawo zwyczajowe, ukształ-
towane przez Hindusów, któremu sankcję prawną nadawali kapłani 
wykonujący obowiązki prawników.

Jest rzeczą oczywistą, że Anglicy zaczęli ingerować w hinduskie 
zwyczaje dopiero wówczas, gdy zaczęła im na to pozwalać ich wła-
sna potęga. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że od chwili, 
gdy Wiliam Hawkins jako pierwszy rozwijał flagę angielską w porcie 
Surat w Gudżaracie, w 1608 r., do wielkiego zwycięstwa Roberta 
Clive’a pod Palasi w 1757 r., a nawet dalej – do ostatecznego triumfu 
Brytyjczyków w bitwie pod Buxar (1764 r.), po którym narzucono In-
diom, tzw. „prawo Diwani”, oddające Kompanii administrację, spra-
wy podatkowe oraz zarządzanie dochodami na wielkich obszarach, 
Wielką Brytanię niewiele obchodziły hinduskie prawa i zwyczaje.

Dopiero u schyłku XVIII w., wraz ze wzrostem zaangażowania rzą-
du brytyjskiego w administrowanie Indiami, utrwalonego szeregiem 
Aktów o Indiach (Regulating Act of 1773, Pitt’s India Act 1784, Charter 
Act of 1793, Charter Act of 1813), rozpoczął się okres intensywnego 
narzucania hindusom angielskich rozwiązań prawnych. O ile w sfe-
rze konstytucyjnej, prawa administracyjnego czy regulacji proceso-
wych, Brytyjczycy nie natrafili na większy opór ze strony hindusów, 
to w zakresie prawa małżeńskiego, rodzinnego i spadkowego, siła 
utrwalonego zwyczajem prawa hinduskiego była tak duża, że oka-
zało się to niemożliwe25.

Doprowadziło to w rezultacie do wykształcenia się hybrydowe-
go systemu prawa, tzw. prawa Anglo-Hindu (Anglo-Hindu Law), 
za początek którego uznaje się wydanie w 1772 r., opracowanego 
przez Warrena Hastingsa tzw. Planu dla Wymiaru Sprawiedliwości 
(Plan for the Administration of Justice). Zgodnie z jego zapisami, 
hindusi mieli rządzić się własnymi prawami w kilku istotnych ga-
łęziach prawa prywatnego (m.in. rodzinnego, własności, dziedzi-
czenia, wyznaniowego).

25  Tamże, s. 223.
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W rok później dokonano ścisłego rozdziału funkcji administra-
cyjnych od handlowych. Powołano sądy okręgowe, wprowadzono 
instancję odwoławczą, ustanowiono również zbiór praw potocz-
nie zwany „Kodeksem Cornwallisa” – od nazwiska Charlesa Corn-
wallisa, ówczesnego Gubernatora Indii (niebagatelną rolę w jego 
zredagowaniu odegrali dwaj angielscy juryści, William Jones oraz 
Nathaniel Halhed). Cechą charakterystyczną systemu było ograni-
czenie roli miejscowej ludności w sprawowaniu wymiaru sprawie-
dliwości – lokalni urzędnicy pozbawieni byli możliwości wydawania 
ostatecznych decyzji i prawomocnych wyroków. W praktyce Ko-
deks, bazujący na zasadach zwyczajowego prawa indyjskiego, był 
z trudem stosowany przez sędziów, którzy przy jego interpretacji 
zasięgali rad lokalnych ekspertów26. Mimo takiego kształtu syste-
mu prawnego wiele zwyczajów praktykowanych w Indiach zostało 
uznanych za przestępstwa (np. Obyczaj Radżkumarów i „Suttee”, 
niewolnictwo) i surowo karanych, co oczywiście nie przełożyło się 
na natychmiastowe ich zaprzestanie27.

Wczesny okres prawa anglo-hinduskiego (1772–1864) charak-
teryzował się kolekcjonowaniem i tłumaczeniem fragmentów 
Dharmaśāstry przez Brytyjczyków celem zastosowania ich do roz-
szerzania władzy politycznej w kraju. Zebrane w ten sposób źródła 
wykorzystywano następnie w brytyjskich sądach, co miało pomóc 
tamtejszym sędziom w wykładni klasycznego prawa hinduskiego 
(przy pomocy wspomnianych ekspertów, tzw. panditów). Wyri 
wydano w oparciu o zebrane źródła, co zgodnie z istotą common 
law skutkowało tworzeniem nowej podstawy wyrokowania (po-
przez orzecznictwo).

W późniejszym okresie wydano szereg aktów parlamentarnych 
mających na celu naprawienie pewnych aspektów prawa Anglo-
-Hindu i zapewnienie mu solidnej podstawy. Coraz rzadziej sięga-
no do źródeł, opierając się na orzeczeniach – Brytyjscy prawnicy 

26  J. Kieniewicz, dz. cyt., s. 578.
27  Tamże, s. 587–588. 
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domknęli w ten sposób lukę w hinduskim prawie zwyczajowym. 
W II połowie XIX w. kilka gałęzi zróżnicowanego i rozproszonego 
prawa hinduskiego zmieszanego z prawem wprowadzonym przez 
Anglików skodyfikowano na wzór brytyjski, poczynając od kodeksu 
karnego (1860 r.), przez procedurę karną (1861 r.), po kodeks proce-
dury cywilnej (1908 r.). Doprowadziło to do przejęcia sądownictwa 
nieformalnych trybunałów przez trybunały państwowe, ogranicze-
nia stosowania tradycyjnego prawa hinduskiego, unifikacji i moder-
nizacji prawa w skali całego kraju28.

Po odzyskaniu niepodległości w 1947 r., Indie zwróciły się w kie-
runku kultury prawa stanowionego, przy zachowaniu elementów 
kultury common law. Wydana w 1950 r. Konstytucja kształtowała kraj 
jako suwerenną, socjalistyczną, świecką i demokratyczną republi-
kę, czerpiąc jednocześnie bardzo wiele z amerykańskich rozwiązań 
konstytucyjnych. Niepodległe Indie przybrały kształt państwa fede-
racyjnego (kompetencje władz federalnych i stanowych określały 
zapisy ustawy zasadniczej), z dwuizbowym parlamentem na czele, 
Prezydentem wybieranym przez kolegium elektorskie, Premierem 
nominowanym przez prezydenta na wniosek większości parlamen-
tarnej i znaczącą rolą sądu konstytucyjnego. W Konstytucji zadbano 
także o zapewnienie równowagi oraz wzajemnej kontroli pomiędzy 
władzą ustawodawczą, wykonawczą, a sądowniczą (system „checks 
and balances”).

W kolejnych latach wydano wiele aktów prawnych opartych 
na zachodnich wzorcach pod zbiorczą nazwą Hindu Code Bills. Ce-
lem ustawodawstwa było m.in. radykalne przeobrażenie systemu 
kastowego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego i prawa mniej-
szości. O dziwo, siła tradycyjnego prawa hinduskiego ponownie 
okazała się większa niż się spodziewano i proponowane przez ko-
misje kodyfikacyjną rozwiązania natrafiły na zdecydowany opór, 
podobnie jak niegdyś rozwiązania brytyjskie, co ponownie dopro-
wadziło do wykształcenia się dualistycznego systemu prawnego, 

28  R. Tokarczyk, Współczesne Kultury Prawne, s. 223.
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w którym obok siebie funkcjonują system prawny – hinduski, przyj-
mowany przez konserwatystów i system prawny-indyjski, akcepto-
wany przez liberałów29.

Oceniając wpływ prawa Imperium Brytyjskiego na prawo Indii, 
należy zauważyć, że Brytyjczykom – pomimo pewnych sukcesów – 
zasadniczo, nie udało się naruszyć rdzenia materialnego prawa hin-
duskiego i przełamać siły zwyczaju wspieranego przez system reli-
gijny. Uznawszy swą porażkę w tej kwestii, wyraźny ślad pozostawili 
za to w sferze rozwiązań systemowych, organizacji sądów, kształcie 
procedur sądowych i regulacji z zakresu prawa finansowego i go-
spodarczego. Co znacznie istotniejsze, Imperium Brytyjskie dało 
współczesnym Indiom – zróżnicowanym pod względem religijnym, 
etnicznym i kulturowym – pewną bezcenną wskazówkę, niezbędną 
do utrzymania stabilności w państwie dalekim od kulturowej jedno-
litości, a zawierającą się w nakazie tworzenia nowoczesnego prawa 
z poszanowaniem lokalnej tradycji i zwyczajów.
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mIędzy dWoma WIzjamI systemu praWa 
rodzInnego. poróWnanIe praWa małżeńskIego 
Izraela I stanóW zjednoczonych amerykI

Jakub Bednarek 

Abstrakt 

Społeczeństwa Stanów Zjednoczonych i Izraela tworzą jedne z najbardziej zróżnico-
wanych na świecie etnicznie i kulturalnie państw. Od dziesiątków lat są też targane 
światopoglądowymi sporami i społecznymi niepokojami. Celem artykułu jest analiza 
prawa małżeńskiego obu tych państw w poszukiwaniu odpowiedzi, jak odpowia-
dają one na wyzwania stawiane przez wielokulturowość. Początek tekstu stanowi 
objaśnienie kultury prawnej obu narodów. Szczególnie rozbudowane są fragmenty 
poświęcone Izraelowi, na którego system prawny wpływ miało dziedzictwo otomań-
skie, brytyjskie i tradycyjne żydowskie. W kontekście Stanów Zjednoczonych arty-
kuł koncentruje się na analizie wolności konstytucyjnych powiązanych z instytucją 
małżeństwa. Druga część pracy stanowi analizę wyroków sądów najwyższych obu 
państw dotyczących małżeństwa. Ukazane są problemy z jakimi muszą zmagać się 
oba systemy prawa rodzinnego. 

Abstract 

United States of America and Israel are multicultural countries established by people 
coming from all parts of the world. Maintaining such a diverse society is always 
a challenge not only for the political but also for the legal system. The article intends 
to analyze how the institution of marriage is shaped in both states and how does it 
meet the demands of individuals coming from different cultural and religious back-
grounds. The first paragraphs describe the legal cultures of both countries, mainly 
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focusing on Israel because of its unique Ottoman, English and Zionist heritage. In the 
land of Palestine, marriage is regulated mainly by religious law, with some impact 
of civil regulations. The idea behind the concept is to leave autonomy to religious 
groups and is presumed to be a compromise between different political fractions 
in modern Israel. When presenting the American system, the article emphasizes 
the importance of freedoms associated with the institution of marriage. As many 
branches of law, family law has also been influenced by the idea of judicial activism 
when interpreting the constitution. The second part of the article describes the 
development of the cited issues in Supreme Court rulings. United States court deci-
sions are mainly focused on the freedom to marry and on the aspect of privacy in the 
relations between spouses. The Israeli cases mainly concentrate on the interaction 
between religious and civil law. What is important, many changes in Israeli family 
law, for example regarding property rights of spouses or women’s rights, where 
introduced by Supreme Court rulings. The article is based on academic writing and 
case law analysis. 

•

Prawo małżeńskie reguluje jedną z najważniejszych i osobistych sfer 
ludzkiego życia, będąc jednocześnie odzwierciedleniem charakteru 
społeczeństwa oraz środkiem kształtującym relacje między jego 
członkami. W państwach wielokulturowych, zbudowanych z jedno-
stek pochodzących z wielu grup etnicznych i religijnych, jednolite 
uregulowanie kwestii małżeństwa może napotykać na wiele trudno-
ści. Z pewnością coraz bardziej różnorodna Europa będzie musiała 
zmierzyć się z tym problemem, dlatego warto przyjrzeć się dwóm 
systemom prawnym, które znalazły sposób, by tę kwestię rozwiązać. 
Amerykańskie regulacje, podkreślające znaczenie wolności jednost-
ki również w sferze rodzinnej, kontrastują z zasadami izraelskimi, 
przyznającymi autonomię związkom religijnym. Jeden z systemów 
opiera się na szerokiej interwencji ustawowej, gdy drugi ogranicza 
interwencję prawa cywilnego jedynie do zagwarantowania ochro-
ny podstawowych praw. Mimo znacznej rozbieżności, oba systemy 
są podstawą harmonijnie funkcjonującego prawa rodzinnego. Ar-
tykuł zaczyna się od omówienia systemów prawnych obu państw 
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a następnie zawiera analizę wyroków sądów najwyższych, które 
stanowią przykład praktycznego rozumienia instytucji małżeństwa. 

W kraju na Bliskim Wschodzie, położonym u wybrzeży Mo-
rza Śródziemnego, zbudowanym w całości z mniejszości etnicz-
nych, powstał system prawny nieporównywalny z żadnym innym 
na świecie. Formalnie jest zaliczany do systemów mieszanych 
a wpływ na jego kształtowanie miało wiele czynników. Przewijają 
się w nim elementy otomańskie, brytyjskie, europejskie kontynen-
talne oraz tradycyjne żydowskie. Yoram Shachar we wstępie do ar-
tykułu o historii i źródłach prawa izraelskiego pisze: „Prawo Izraela 
jest pełne sprzeczności tak jak społeczeństwo, któremu służy. Jest 
jednocześnie starożytne i współczesne, rodowite i zapożyczone, 
plemienne i uniwersalne. Jest jednocześnie przejawem prawa kon-
tynentalnego jak i prawa precedensowego, pozostające wobec nich 
w sprzeczności”1. Omawiając współczesne prawo Izraela nie można 
się obyć bez odniesień do historii Palestyny. Przed I wojną światową 
teren ten pozostawał pod władzą otomańską. W ówczesnej Turcji 
prawo było czynnikiem wpływającym na liberalizację stosunków 
społecznych, co dokonywano przez zmianę przepisów wywodzą-
cych się z tradycji islamskich albo poprzez przyjmowanie europej-
skich rozwiązań kodeksowych. Kodeks cywilny Mejelle oparty był 
przede wszystkim na prawie islamskim, natomiast przykładowo 
kodeksy dotyczące procedury karnej, czy cywilnej odwzorowywały 
rozwiązania kontynentalne. Większość instytucji prawnych zmie-
niono za czasów mandatu brytyjskiego a następnie po powstaniu 
państwa Izrael, jednak idea prawa małżeńskiego do tej pory znaj-
duje odzwierciedlenie w prawie izraelskim. Imperium Otomańskie 
wiele rozwiązań legislacyjnych opierało na tolerancji religijnej, 
dlatego unormowanie instytucji małżeństwa oparło na autonomii 
związków wyznaniowych. Prawo małżeńskie stanowiło domenę 
sfery religijnej i nie było normowane przez państwo. Rozwiązanie 

1  Y. Shachar, History and Sources of Israeli Law, [w:] A. Shapira, I. K. C. DeWitt-
-Arar (red.), Introduction to the Law of Israel, Haga 1995. 
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to zaadoptowały władze brytyjskie, obejmując zwierzchnictwo nad 
Palestyną jak i, utworzone w 1948 roku, państwo izraelskie. Zna-
czący wpływ na współczesne oblicze systemu prawnego Izraela 
miał jednak okres mandatu brytyjskiego. Mimo że system prawny 
izraelski uznawany jest za mieszany (tak jak na przykład Quebeku 
czy Luizjany), dominuje w nim wpływ prawa precedensowego. Po-
czątek lat 30 XX w. był okresem wprowadzania na tereny Palestyny 
nowoczesnego prawa bankowego, upadłościowego czy własności 
intelektualnej, za to ich druga połowa, charakteryzująca się niepo-
kojami społecznymi, skutkowała stanowieniem regulacji dotyczą-
cych konfiskat, deportacji i zgromadzeń publicznych. Co jednak 
ważniejsze, okres władzy brytyjskiej wpłynął na judykaturę, która 
do tej pory opiera się na mocnej pozycji sędziego i precedensach, 
przy marginalnym znaczeniu doktryny w procesie stosowania pra-
wa. W 1948 r., kiedy ogłoszono powstanie niepodległego państwa 
Izrael, rozpoczął się proces ujednolicania i przystosowywania prawa 
do ideologicznych założeń państwa żydowskiego, co szczególnie 
odzwierciedlały ustawy dotyczące uzyskiwania obywatelstwa, czy 
własności gruntów. Oprócz założeń syjonistycznych na współcze-
sne prawo, Izrael miał wpływ na religijne normy żydowskie. Prak-
tyka orzecznicza sądu najwyższego w szerokim stopniu pozwoliła 
na zaadoptowanie interpretacji praw człowieka, charakterystycznej 
dla sądownictwa amerykańskiego. 

Prawo rodzinne, wspomniane w kontekście tradycji otomań-
skich, jest jednym z najciekawszych aspektów współczesnego 
państwa Izrael i odzwierciedla jego skomplikowaną strukturę spo-
łeczną. Tak jak nie zdecydowano się na uchwalenie konstytucji sen-
su stricto, z obawy przed trudnościami w osiągnięciu kompromisu 
co do jej aksjologii, tak też nie zdecydowano się na ujednolicenie 
prawa małżeńskiego. Co można zauważyć przy próbie jego bliż-
szego poznania, to częsty problem sprzecznych regulacji, nakłada-
jących się na siebie systemów prawnych, czy zagadnienie właści-
wości sądów. Jurysdykcja jest rozdzielona pomiędzy sądy religijne 
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(rabiniczne, muzułmańskie, druzyjskie etc.) a sądy państwowe. 
Właściwość rzeczowa sądów religijnych jest określona przez ka-
talog zamknięty spraw oddanych pod ich jurysdykcję, lecz różni 
się zależnie od wyznania. Przykładowo: sądy muzułmańskie mają 
szerszą właściwość rzeczową niż inne sądy. W kwestiach takich 
jak opieka nad dziećmi lub sprawy małżeńskie majątkowe, jurys-
dykcja sądu religijnego lub państwowego będzie zależna od tego, 
do której z tych instytucji na początku wpłynie pozew. W przypad-
ku rozwodu mąż będzie chciał sprawy majątkowe rozstrzygnąć, 
jeśli jest żydem, w sądzie rabinicznym, za to żona będzie dążyła 
do zbadania sprawy przez sąd rodzinny. W Izraelu mówi się nawet 
o wyścigu między rozwodzącymi się małżonkami. Należy jednak 
pamiętać, że sam rozwód poza kwestiami majątkowymi czy opieki 
nad dziećmi, będzie rozstrzygany przez instytucję religijną. Czę-
sto również zdarza się, że sądy religijne zobowiązane są do stoso-
wania prawa państwowego, za to sądy państwowe w niektórych 
sprawach, zobowiązane są do stosowania prawa religijnego. Przy 
sprawach podziału majątku czy opieki nad dziećmi co do zasady 
stosuje się prawo państwowe, lecz małżonkowie mogą się zgodzić, 
by postawą rozstrzygnięcia było prawo religijne. Są jednak usta-
wy chroniące prawa kobiet czy dobro dziecka, które według Sądu 
Najwyższego zawsze muszą być stosowane. Uwidacznia to tylko 
skomplikowanie systemu prawa rodzinnego i wielość problemów, 
jakie mogą się z nim wiązać. Przykładowym problemem może być 
zagadnienie: jaki sąd będzie miał jurysdykcję wobec małżonków, 
którzy po zawarciu związku małżeńskiego zmienili wyznanie? Wy-
magało to uregulowania, czego dokonano już w 1927 r. (Religious 
Community Change Ordinance). Sądy religijne w kwestiach material-
no-prawnych stosują zasady określonego wyznania, które mogą 
również stosować w kontekście reguł procesowych i dowodowych, 
jeśli ustawodawca nie nałoży na nich innego obowiązku. 

Prawo regulujące zawarcie małżeństwa jest wyłącznie nor-
mowane przez prawo religijne, co powoduje, że w Izraelu nie 
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ma uregulowanej instytucji ślubu cywilnego. Izrael jednak uznaje 
śluby cywilne swoich obywateli zawarte w innych państwach i przy 
rozstrzyganiu sporów związany jest przepisami prawa rodzinnego 
tych państw, o ile nie są one w sprzeczności z uregulowaniami 
izraelskimi. Stwarza to możliwość, między innymi, rejestracji mał-
żeństw osób homoseksualnych. Osoby homoseksualne mogą też 
korzystać z instytucji związku partnerskiego (common law alliance), 
która od 1960 r. umożliwiała osobom, które nie mogą lub nie chcą 
zawrzeć religijnego małżeństwa, uznanie w świetle prawa ich rela-
cji i korzystanie z podobnych przywilejów co małżeństwa. Orzeka-
nie w sprawie sporów dotyczących procesu rozwodu też zostało 
pozostawione jurysdykcji instytucji religijnych, co rodzi poważne 
problemy dla osób wyznania katolickiego, którzy często, by móc 
uzyskać rozwód, dokonują konwersji na wiarę prawosławną. Jednak 
problemy z rozwodem często mają przedstawiciele innych religii, 
choćby judaizmu. Rozwód żydowski opiera się na trzech czynnikach: 
„(1) Wzajemna zgoda małżonków jest zawsze podstawą rozwodu. 
(2) Zasada braku zależności między małżonkami po rozwodzie (clean 
break). Przy rozwodzie żonie przysługuje »ryczałtowe odszkodo-
wanie«, którego wysokość określana jest przez kontrakt małżeński 
(ketubah) sporządzany przez męża przed wstąpieniem w małżeń-
stwo. (3) Proces przed sądem rabinicznym jest nastawiony na me-
diację i osiągniecie porozumienia”2. Co do zasady, rozwód jest ak-
tem między mężem a żoną i małżeństwo nie może być rozwiązane 
przez wyrok sądowy. Z inicjatywą rozwodu musi wyjść mężczyzna, 
który powinien wręczyć żonie list rozwodowy (Ghet). Czynności 
dotyczące rozwodu odbywają się przed sądem rabinicznym, który 
jedynie gwarantuje prawidłowość procesu i zaświadcza o nim. Sąd 
może jedynie stwierdzić, czy mąż jest zobowiązany do wydania listu 
rozwodowego, albo czy żona jest zobligowana do jego przyjęcia. 
Nie ma on jednak prawnych metod przymuszenia jednej ze stron 

2  A. Rosen-Zvi, Family and Inheritance Law, [w:] A. Shapira, K. C. DeWitt-Arar (red.), 
Introduction to the Law of Israel, Haga 1995, s. 84.
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do określonego postępowania, dlatego często używa się środków 
molarnego, religijnego i społecznego przymusu. By rozwód doszedł 
do skutku, żona musi przyjąć list rozwodowy (ghet), jak stwierdza 
dr Erwin E. Scheftelowitz: „Początkowo było możliwe przymuszenie 
żony do przyjęcia listu rozwodowego (ghet), jednak rabin Gershom 
zabronił użycia wszelkiego przymusu fizycznego wobec kobiety. 
Zakaz ten jednak, tak jak zakaz poligamii, stanowi lex imperfecta, 
gdyż przymuszenie żony do przyjęcia listu rozwodowego (ghet) nie 
powoduje nieważności czynności”3. Są jednak wyjątkowe przesłanki, 
których spełnienie daje sądowi rabinicznemu możliwość orzeczenia 
rozwodu. Jest to między innymi porzucenie małżonka na długi okres 
czasu, niewypełnienie obietnic z kontraktu (ketubah), czy niezapew-
nienie przez męża utrzymania dla rodziny.

Stany Zjednoczone Ameryki są, pod względem różnorodności 
społeczeństwa, podobnym państwem do Izraela. Budowane lata-
mi przez emigrantów przebywających z całego świata wytworzyły 
oryginalny, a jednocześnie uniwersalny system prawny. Prawo pre-
cedensowe, które zostało stworzone poprzez interakcje sędziów 
i prawników, stało się podstawą współczesnego amerykańskiego 
ładu prawnego. Mimo ingerencji ze strony prawa stanowionego, 
wiele regulacji, zasad i metod argumentacji oraz charakter orzeczeń 
sądowych pozostało niezmiennych. Podstawową wartością ame-
rykańskiego systemu prawnego stanowi wolność jednostki, która 
przekłada się na konkretne regulacje zawarte w konstytucyjnych 
poprawkach określanymi jako „Bill of Rights”. Będzie to istotne przy 
omawianiu orzeczeń Sądu Najwyższego, który wywodząc z kon-
stytucji poszczególne wolności, zazwyczaj bezpośrednio w niej nie 
wyrażonych, kształtuje powstawanie obywatelskich swobód.

Charakteryzując małżeństwo i określając wpływ regulacji pań-
stwowych na nie, sędzia Field stwierdził w decyzji Sądu Najwyższe-
go w sprawie Maynnard v. Hill: „Małżeństwo, tworzące najważniejszą 

3  E. E. Scheftelowitz, The Jewish Law of Family and Inheritance and its Application 
in Palestine, Tel Aviv 1947, s. 115.
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w życiu relację oraz bardziej niż inne instytucje korespondujące 
z  moralnością i cywilizacyjnym dziedzictwem, od zawsze było 
przedmiotem ustawowej regulacji. Prawo określa dopuszczalny 
wiek, w  jakim można zawrzeć małżeństwo, procedurę i formę 
istotną dla ustanowienia związku małżeńskiego, prawa i obowiąz-
ki z niego wynikające, relacje majątkowe między małżonkami oraz 
powody, dla których małżeństwo może zostać rozwiązane”4. Przez 
długi czas małżeństwo było tradycyjnie rozumiane przez doktrynę 
amerykańską jako umowa między małżonkami o analogicznych 
skutkach do kontraktów cywilnoprawnych. Obecnie jednak można 
jedynie doszukiwać się pewnych zbieżności, które jednak nie kon-
stytuują tej instytucji jako umowy między stronami sensu stricto. 
Profesor S. N. Katz dostrzega w swojej pracy na temat amerykań-
skiego prawa rodzinnego pewne korzyści w takim ujęciu związku 
między małżonkami. Twierdzi, że ogranicza to charakter religijny tej 
instytucji a jednocześnie podkreśla jej indywidualistyczną naturę, 
przeciwstawiając jej rozumieniu społecznemu5. Co ważne, małżeń-
stwo nie jest tylko postrzegane jako instytucja prawa rodzinne-
go. Możliwość zawierania małżeństw oraz ochrona prywatności 
małżeństwa, zostały w procesie interpretacji prawa przez Sąd Naj-
wyższy uznane za podstawowe wolności obywatelskie, chronione 
przez konstytucję. Spowodowało to uznanie, między innymi, prawa 
zakazującego ślubu osobom w zakładach karnych, czy nieuznają-
cego ślubów osób tej samej płci za niekonstytucyjne. 

By lepiej zrozumieć funkcjonowanie regulacji prawnych, istot-
ne jest przyjrzenie się rozumowaniu sądów w dziedzinie prawa 
rodzinnego i problemom, z jakimi się spotykają. We fragmencie 
wprowadzającym do izraelskiego prawa rodzinnego, wspomnia-
no o problemach wynikających z właściwości sądów religijnych 
do rozstrzygania poszczególnych spraw. Dobrą ilustracją proble-
matycznych aspektów, z jakimi musi się zmagać sądownictwo, jest 

4  Maynnard v. Hill 125 U.s. 190 (1888).
5  S. N. Katz, Family Law In America, Oxford 2003 s. 36–37.
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sprawa A v. Tel-Aviv Rabbinical Court rozstrzygana, między innymi, 
przez sędziego Emeritus A. Baraka (ówczesnego prezesa Sądu Naj-
wyższego, autora uzasadnienia decyzji) i sędziego M. Naor (obec-
nej prezes Sądu Najwyższego)6. Sprawa dotyczyła rozwodu mał-
żeństwa wyznania żydowskiego, które mimo możliwości zawarcia 
związku religijnego, zawarło ślub cywilny na Cyprze. Jedna ze stron 
zwróciła się do sądu rabinicznego o stwierdzenie, że według prawa 
żydowskiego nie jest ona osobą będącą w związku małżeńskim. 
Sąd rabiniczny orzekł, że dane osoby nie są osobami pozostającymi 
w małżeństwie. Od decyzji druga strona złożyła apelację do Wiel-
kiego Sądu Rabinicznego, twierdząc że według prawa cywilnego 
wciąż pozostaje w małżeństwie. Sąd apelacyjny stwierdził, że wy-
magane jest orzeczenie rozwodu przez sąd rabiniczny niższej in-
stancji i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Rejonowy 
Sąd Rabiniczny orzekł rozwód i potwierdził, że obie strony nie po-
zostają w związku małżeńskim. Znów złożono odwołanie od decy-
zji, tym razem do Sądu Najwyższego. Strona skarżąca twierdziła, 
że rozwód powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami 
prawa żydowskiego, które wymagają konsensusu między dotych-
czasowymi małżonkami i otrzymania listu rozwodowego. Sąd Naj-
wyższy musiał odpowiedzieć na następujące pytania: Czy Izrael 
uznaje małżeństwa cywilne osób wyznania żydowskiego? Czy sąd 
rabiniczny może orzec o rozwodzie w przypadku małżeństwa cy-
wilnego? Jakie w takim przypadku prawo powinien stosować sąd 
religijny? Ostatnie pytanie dotyczyło praw, jakie wobec siebie na-
wzajem przysługują dawnym małżonkom. W sprawie pierwszego 
pytania sąd, odwołując się do międzynarodowego prawa prywat-
nego, stwierdził, że tak jak w większości innych państw na świecie, 
tak i w Izraelu dane osoby powinny być uznane za małżeństwo. 
Sędzia A. Barak podkreślił, że podstawą tej decyzji jest nie tylko od-
wołanie się do prawa międzynarodowego, ale też zdrowy rozsądek 
połączony z wymaganiami społecznymi. Co roku tysiące izraelskich 

6  HCJ 2232/03 A v. Tel-Aviv Rabbinical Court (2006).
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żydów bierze ślub za granicą, co nie może być pominięte w procesie 
stosowania prawa. Jest to też zgodne z opinią sądu rabinicznego. 
Według prawa żydowskiego śluby w obrządku innym niż wymaga-
ne przez Torę, uznawane są za „związki dzieci Noego”. Wymagane 
jest, zanim zostanie zawarty ślub według obrządku żydowskiego 
z inną osobą, by pierwsze małżeństwo zostało rozwiązane. Tora 
pozwala, by zostało to dokonane przez sądy rabiniczne. Odpowia-
dając na drugie pytanie sąd stwierdził, że bezdyskusyjna pozosta-
je kwestia jurysdykcji żydowskich sądów religijnych. Niezależnie 
od formy i miejsca zawarcia ślubu, właściwym sądem w kwestii roz-
wodu osób wyznania mojżeszowego są instytucje rabiniczne. Sąd 
będzie też upoważniony do stosowania przepisów Tory, dotyczą-
cych małżeństw zawartych niezgodnie z obrządkiem żydowskim. 
W kwestii czwartego pytania Sąd Najwyższy odwołał się do regu-
lacji Tory, które wyróżniają efekt wewnętrzny i zewnętrzny niereli-
gijnych ślubów. Mają one efekt tylko zewnętrzny, więc nie stanowią 
podstaw regulacji stosunków między małżonkami. W kwestiach 
majątkowych właściwym sądem będzie sąd rodzinny, który będzie 
stosował prawo cywilne. W swojej opinii sędzia M. Naor podkreśliła, 
że zawierając ślub cywilny nie można oczekiwać regulacji stosun-
ków małżeńskich według prawa żydowskiego. 

Kolejna ważna decyzja Sądu Najwyższego Izraela dotyczyła 
uznania małżeństw osób tej samej płci. Sprawa Ben-Ari v. Director 
of Population dotyczyła pięciu par homoseksualnych, którym od-
mówiono rejestracji w Centralnym Biurze Rejestracji małżeństwa 
zawartego w Kanadzie7. Sprawę rozpatrywało 7 sędziów a głów-
ną część uzasadnienia napisał również sędzia Emeritus A. Baraka. 
W wyroku Funk-Schlesinger v. Minister of Interior, dotyczącego uzna-
nia związku małżeńskiego zawartego na Cyprze między chrześci-
jańskim obywatelem a żydowską obywatelką Izraela, Sąd Najwyż-
szy stwierdził, że cel rejestracji jest jedynie statystyczny i urzędnik 
nie ma prawa odrzucić wniosku lub rozstrzygać kwestii uznania 

7  HCJ 3045/05 Ben-Ari v. Director of Population (2006).
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związku8. W omawianej decyzji sąd rozstrzygał, czy zasady doty-
czące rejestracji małżeństw osób heteroseksualnych analogicznie 
stosuje się do par homoseksualnych. Przeciwko takiemu rozwiąza-
niu opowiadała się strona rządowa argumentując, że istnieje róż-
nica między małżeństwem zawartym poza Izraelem, ale zgodnym 
co do najważniejszych kwestii z rozumieniem izraelskim w kontek-
ście nielicznych uregulowań ustawowych, a małżeństwem znacznie 
się różniącym, na przykład homoseksualnym lub poligamicznym. 
Sąd odmówił słuszności argumentom strony rządowej, nakazując 
rejestracje małżeństw, których dotyczyło powództwo. Sędzia Barak 
podkreślił jednak, że decyzja ta dotyczy tylko rejestracji, a w kwestii 
uznania przez prawo tych związków jako małżeństwa, musi wypo-
wiedzieć się Knesset. 

Rozumienie prawa rodzinnego w Stanach Zjednoczonych znacz-
nie się różni od izraelskiego. Najważniejsze sprawy ostatnich lat do-
tyczyły wolności konstytucyjnych, które kształtują pozycję jednostki 
w kontekście małżeństwa. Interesującą syntezą tych rozważań jest 
szeroko komentowane orzeczenie, dotyczące problemu małżeństw 
osób tej samej płci. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozpa-
trywał następujące problemy: (1) czy Czternasta poprawka do kon-
stytucji wymaga umożliwienia osobom homoseksualnym zawar-
cia związku małżeńskiego? (2) Czy Czternasta poprawka wymaga, 
by prawo stanowe uznawało małżeństwa jednopłciowe zawarte 
w innym stanie? Przy głosach 5 za 4 przeciw sędziowie odpowiedzieli 
na oba pytania twierdząco, ponownie wywołując dyskusje na temat 
roli Sądu Najwyższego w państwie demokratycznym i idei sędziow-
skiej aktywności („judicial activism”). Celem tego artykułu jest jednak 
refleksja nad instytucją małżeństwa, więc niestety należy odłożyć 
rozważania nad tymi problemami. Większościowa opinia sądu, napi-
sana przez sędziego Kennedy’ego, dostarcza wiele informacji na te-
mat charakteru tej instytucji i zmieniającego się jej postrzegania 
w świetle obowiązujących norm prawnych i społecznych. Ilustrując 

8  HCJ 143/62 Funk-Schlesinger v. Minister of Interior (1963).
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dynamikę, z jaką zmienia się postrzeganie małżeństwa, Kennedy 
przytacza, wywodzącą się z Anglii, lecz zbieżną z koncepcjami w in-
nych systemach prawnych, doctrine of coverture, według której ko-
bieta i mężczyzna byli uznawani przez państwo jako jeden podmiot 
prawny pod władzą męża. Instytucja małżeństw aranżowanych tak-
że została wraz z procesem emancypacji kobiet i uzyskiwaniu praw 
publicznych porzucona również na gruncie orzecznictwa sądowe-
go. W opinii podkreślono nie tylko istotność instytucji małżeństwa, 
ale też współistniejącego prawa do małżeństwa. Sąd Najwyższy już 
od lat sześćdziesiątych uznawał, że czternasta poprawka do konsty-
tucji, która w swym literalnym brzmieniu gwarantuje między innymi, 
że nikt nie będzie pozbawiony wolności lub mienia z naruszeniem 
zasad prawnych („deprive any person of life, liberty, or property, witho-
ut due process of law”), implikuje prawo do zawarcia małżeństwa. Już 
w Loving v. Virginia Sąd Najwyższy stwierdził, że małżeństwo: „jest 
jednym z podstawowych praw człowieka, istotne dla szczęścia jed-
nostki”9. Sąd Najwyższy jeszcze kilkukrotnie potwierdzał to prawo 
inter alia w Zablocki v. Redhail, orzekając że zostało on naruszone 
w przepisach zabraniających jednostkom zalegającym z alimentami 
wstępować w związek małżeński10. Kennedy w napisanej przez siebie 
opinii przywołuje jeszcze przykład sprawy, w której prawo do mał-
żeństwa zostało naruszone przez zakaz ślubów osób osadzonych 
w więzieniach11. Co jednak podkreślono w opinii, prawo do małżeń-
stwa nie było rozpatrywane w kontekście małżeństw osób płci prze-
ciwnej. Kennedy argumentuje, że aplikując zasady konstytucyjne 
i odwołując się do poprzednich precedensów, nie można odmówić 
prawa do małżeństwa osobom orientacji homoseksualnej. Po pierw-
sze, prawa do małżeństwa wywodzi się z koncepcji autonomii jed-
nostki („concept of individual autonomy”) i, jak stwierdzono w opinii, 
jest: „Tak jak wybory dotyczące antykoncepcji, relacji rodzinnych czy 

9  Loving v. Virginia, 388 U.S. 1, 12 (1967).
10  Zablocki v. Redhail, 434 U.S. 374, 384 (1978).
11  Turner v. Safley, 482 U.S. 78, 95 (1987).
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prokreacji chronione przez konstytucję, tak też decyzje dotyczące 
małżeństwa należą do najbardziej osobistych dla jednostki”12. Pod-
kreślono znaczenie prawa do prywatności w tym kontekście oraz 
znaczenie małżeństwa dla realizowania wolności ekspresji, intymno-
ści i duchowości13. Sąd Najwyższy podnosi w swojej opinii również 
kwestie dzieci wychowywanych w związkach homoseksualnych, 
stwierdzając że ich dobro wymaga prawnego uznania małżeństw 
osób tej samej płci, gdyż zapewnia im poczucie stabilności, przewi-
dywalności i pozwala być wychowywanym przez dwójkę rodziców 
(problem ten był podnoszony przy dzieciach adoptowanych przez 
pary homoseksualne, kiedy tylko jednej z osób przyznawano prawa 
rodzicielskie). Kennedy również podnosi, wywodzone z czternastej 
poprawki, prawo do równego traktowania (equal protection clause), 
argumentując że nieprawidłowe jest stwierdzenie, aby strony sporu 
domagały się nowego, nieistniejącego prawa do małżeństw homo-
seksualnych. Podsumowując, należy stwierdzić, że Sąd Najwyższy 
Stanów Zjednoczonych kolejny raz potwierdził prawo do małżeń-
stwa a jednocześnie odwołując się do zasady równości stwierdził, 
że stosuje się również do par homoseksualnych. 

Mimo innej aksjologii, oba systemy prawne wydają się skutecz-
nie rozwiązywać problemy społeczne dotyczące relacji rodzinnych. 
Uznanie autonomii prawa religijnego pozwoliło Izraelowi na unik-
nięcie w tej kwestii wielu sporów światopoglądowych, które od lat 
targają tym państwem. W momencie, gdy osiągnięcie powszechnie 
akceptowanego konsensusu staje się niemożliwe, jedynie rezygna-
cja z ustawowej regulacji potrafi zapobiec wewnętrznym konflik-
tom. Stany Zjednoczone opierają swoje regulacje na wolności jed-
nostki, co jest charakterystyczne dla ukształtowanych liberalnych 

12  A. Kennedy, Opinion of the Court Obergefell v. Hodges, 576 U.S. (June 26, 2015).
13  Sędzia Scalia w opinii przeciwnej stwierdza: „Who ever thought that intimacy 

and spirituality [whatever that means] were freedoms? And if intimacy is, one 
would think Freedom of Intimacy is abridged rather than expanded by marria-
ge. Ask the nearest hippie”. J. Scalia, Dissenting Opinion Obergefell v. Hodges, 
576 U.S. (June 26, 2015).
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demokracji. Wybór, które rozwiązanie jest korzystniejsze dla danego 
społeczeństwa należy pozostawić suwerenowi. 
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drugI upadek lenIna. o ukraInIe, rządach 
praWa I trWale nIedokonanym przełomIe1

Abstrakt

Rozpoczęte jesienią 2013 roku protesty na kijowskim „Majdanie Niezależności” do-
prowadziły do obalenia urzędującego prezydenta Wiktora Janukowycza. Nie była 
to zwyczajna rewolucja. W przeciwieństwie do wydarzeń lat 1989–1991 miała ona 
miejsce w teoretycznie wolnym, demokratycznym i suwerennym kraju, ponad 20 lat 
od upadku Związku Sowieckiego. Z jakichś przyczyn Lenin musiał jednak zostać zrzu-
cony z cokołów po raz drugi i tym razem odbywało się to na o wiele szerszą skalę 
niż przy okazji odzyskania niepodległości. Elementem, którego „zabrakło” Ukrainie 
na drodze demokratycznych przemian wydaje się praworządność. Potrzeba rządów 
prawa, dotychczas pomijana w dyskursie dotyczącym „rewolucji godności”, zasługuje 
na wyraźne zaakcentowanie. Wydaje się bowiem, że podstawowa debata dotycząca 
Majdanu odbywała się do tej pory przede wszystkim na poziomie rozważań o stricte 
politologicznym charakterze, traktującym owe wydarzenia jako starcie o władzę 
określonych stronnictw, bądź grup interesów czy też klas. Tymczasem, zdaniem 
autora, pobudki kierujące protestującymi były o wiele głębiej zakorzenione i do-
patrzeć się w nich można więcej niż chęci obalenia dotychczasowej władzy, bądź 
też polepszenia ogólnej sytuacji gospodarczej w państwie. Jednocześnie, potrzeba 

1  Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w la-
tach 2012–2015 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Dia-
mentowy Grant”.
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praworządności nie jest i nie musiała być przez protestujących w pełni uświado-
mioną. Stanowi raczej produkt ewolucji kulturowej przejawiający się w określonych 
intuicjach moralnych. Co więcej, ukraińskie doświadczenie niepodległościowe wydaje 
się wskazywać na trwałe zespolenie westernizacji z praworządnością. Przynajmniej 
w Europie, trudno jest wyobrazić sobie tę pierwszą bez tej drugiej.

Abstract

The protests in Kiev’s ‘Maidan of Independence’ started in autumn 2013 led to the 
overthrow of incumbent President Viktor Yanukovych. It was not an ordinary revo-
lution. In contrast to the events of 1989–1991, it took place in a theoretically free, 
democratic and sovereign country, more than 20 years since the fall of the Soviet 
Union. However, for some reason Lenin had to be thrown off the pedestals for the sec-
ond time and it was done on a much larger scale than on the occasion of regaining the 
independence. The element Ukraine ‘missed’ on the path of democratic change seems 
to be the rule of law. The need for the rule of law, hitherto ignored in the discourse 
on ‘the revolution of dignity’, deserves to be stated more explicitly. It appears that 
the main debate concerning Maidan was held so far primarily on the level of a purely 
political science, which treats these events as a clash for power of certain political 
parties, interest groups or classes. Meanwhile, according to the author, protesters’ 
motives were much more deeply rooted and it is possible to perceive them as more 
than a will to overthrow the existing government or improve the overall economic 
situation in the country. At the same time, the need for the rule of law is not and 
did not have to be consciously understood by protesters. Rather, it is the product 
of cultural evolution that manifests itself in certain moral intuitions. Moreover, the 
Ukrainian independence experience seems to indicate a permanent fusion of the 
westernization and the rule of law. At least in Europe, it is difficult to imagine the 
former without the latter.

•

Gdy 8 grudnia 2013 roku obalono jeden z kijowskich pomników Le-
nina, wydawało się, iż świat obiegły wówczas komentarze przepeł-
nione prostym westchnieniem ulgi („w końcu”) bądź też zachwytu 
(„nareszcie!”). Mogło się zdawać, iż mamy do czynienia z powtórką 
aksamitnej rewolucji lub też, że cofnęliśmy się w czasie do 1991 roku, 
a prawdziwy przełom właśnie się dokonuje. A przecież Lenina w Ki-
jowie obalono już po raz drugi.
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W pierwszym przypadku, gdy rozpadał się Związek Sowiecki, 
miało to miejsce na Placu Niepodległości (znanym obecnie jako 
„Majdan Nezależnosti”), łączącym się bezpośrednio z ulicą Chresz-
czatyk. Jak wspomina ukraińska pisarka i intelektualistka Oksana 
Zabużko, w tamtych czasach żartowano sobie pytając: w którym 
miejscu na Chreszczatyku jest najcieplej? Obok Besarabki czy obok 
Filharmonii? Cieplej było oczywiście obok Besarabki, gdyż tam Le-
nin stał w marynarce, zaś obok Filharmonii był w palcie2. W drugiej 
dekadzie XXI wieku obalono tego „cieplejszego” Lenina.

Jednakże ponownego upadku wodza rewolucji nie należy trak-
tować jedynie jako medialnej ciekawostki. Wydarzenia związane 
z protestami zwanymi „Euromajdanem” przypominały sceny znane 
z ostatnich lat komunizmu. Mam tutaj na myśli chociażby akty pało-
wania demonstrantów, budzące natychmiastowe skojarzenia z pol-
skim stanem wojennym. Niebiesko-granatowe zastępy Berkut-u, 
specjalnych oddziałów milicji, wykonujące te same zadania, do któ-
rych powołane zostało ZOMO. Strajki studenckie, zawieszone zajęcia 
i prześladowania na uczelniach. No i „okrągły stół” – krotochwilna 
namiastka czegoś znanego z Polski. Parafrazując autora „Kapitału”, 
należy stwierdzić, iż trudno powiedzieć, czy była to powtórka histo-
rii jeszcze jako tragedia, czy już jako farsa.

Czym więc był tak naprawdę drugi upadek Lenina? W eseju tym 
chciałbym poruszyć temat ostatnich wydarzeń na Ukrainie z per-
spektywy nieco innej niż stricte publicystyczna. Moim właściwym 
celem jest osadzenie ich w szerszym kontekście dziejów Ukrainy oraz 
przede wszystkim – filozofii politycznej. Jest to jednocześnie próba 
nakreślenia pewnej wizji łączącej elementy dawne ze współczesny-
mi, lecz obciążonej grzechem Popperowskiej „nędzy historycyzmu” 
w jak najmniejszym stopniu. Będąc sceptycznym wobec doszuki-
wania się pewnych „praw dziejowych”, które mogłyby z pewnym 
naiwnym entuzjazmem zostać w kontekście Ukrainy zidentyfikowa-
ne od razu, staram się skoncentrować raczej na stworzeniu narracji, 

2  O. Zabużko, I. Chruślińska, Ukraiński palimpsest, Wrocław 2013, s. 90.
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w której pierwszorzędną rolę odgrywać będą nie tylko polityczne 
idee kierujące ludzkim działaniem, lecz także, kształtowane przez te 
ostatnie, tradycje oraz przyzwyczajenia panujące na danym terenie.

Obszernie poruszony zostanie także wątek polskiego oraz pol-
sko-ukraińskiego dyskursu publicznego rozumianego jak najsze-
rzej: zarówno jako poziom debaty parlamentarnej oraz dyskursu 
toczącego się między intelektualistami na łamach specjalistycznych 
periodyków, jak też aktywności massmediów oraz kształtowany 
przez wszystkie wymienione wyżej elementy stan tzw. „powszech-
nej świadomości”. Jest to uzasadnione tym, iż autor, chociaż sam 
posiadający ukraińskie korzenie, pisze z perspektywy polskiej, zaś 
tekst w niniejszej wersji przeznaczony jest dla czytelnika z Polski.

Spotkanie w pół Drogi

Kiedy zastanawiamy się nad sensem wydarzeń jesieni 2013 roku 
na Ukrainie, niejako automatycznie nasuwa nam się pytanie o to, 
co działo się z Ukrainą przez te 22 lata, które upłynęły od upadku 
Związku Sowieckiego. Dokładniej zaś: co działo się tak naprawdę 
z Ukrainą do czasu „pomarańczowej rewolucji” w 2004 roku, przez 
pierwsze 13 lat niepodległości?

Z obecnej perspektywy wydaje się, iż kwestia kraju nad Dnie-
prem pozostawała wówczas na marginesie uwagi polskiego dyskur-
su publicznego: myśl, iż obok nas znajduje się olbrzymia terra inco-
gnita zamieszkana przez 50 milionów ludzi wydawała się w latach 
90 XX wieku rodzajem oswojonego status quo. Nie licząc osób za-
interesowanych jakoś szczególnie Wschodem, Ukraina prawie że nie 
istniała, w podobny sposób jak dzieje się to do dzisiaj z Białorusią. 
Lukę spowodowaną brakiem wiedzy na temat kraju i jego miesz-
kańców z powodzeniem wypełniał wówczas żywy wciąż stereotyp: 
w gorszym, choć standardowym wypadku, czerpiący swoje źródło 
z komunistycznej propagandy mit krwiożerczego „banderowca” 
z „czarnym podniebieniem”, za którego przyczyną żarzyły się „Łuny 
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w Bieszczadach”; w lepszym – walczącego o wolność kozaka, utrwa-
lony na filmie przez Jerzego Hoffmana. Szczególnie sporadycznie 
myślano zaś o Ukrainie w „szerszych” kategoriach – rozciągającego 
się od okolic Przemyśla aż po Ługańsk i Donieck na wschodzie pań-
stwa. Pierwszorzędną rolę odgrywała perspektywa „węższa”, geo-
graficznie ograniczona, co charakterystyczne, mniej więcej do daw-
nej linii Curzona. Wystarczała ona w zupełności zarówno nie tyle 
jeszcze do prowadzenia dyskursu, co do powtarzania komunałów 
na temat „banderowców”, jak też do przeprowadzenia, w związ-
ku z demokratycznymi przemianami w Polsce, pewnych rozliczeń 
z okresem polski komunistycznej3 oraz podjęcia rozmów z władza-
mi Lwowa na temat cmentarza „Orląt Lwowskich”4. Ujmując rzecz 
inaczej: zlikwidowana w 1939 roku II Rzeczpospolita „domknęła” 
niektóre ze swoich wewnętrznych spraw.

Z dzisiejszej perspektywy należy jednak pamiętać o specyfice 
lat 90 XX w. Polska była wówczas krajem aspirującym do Europy, 
niepewnym czy i na jakich zasadach zintegruje się z Brukselą. Ta nie-
przejednana chęć modernizacji (i westernizacji) kraju oznaczała cał-
kowite parcie na Zachód, prawie że bez oglądania się wstecz. W tym 
samym czasie nijaka epoka „kuczmizmu” spowiła Ukrainę jak mgła 
i jedynym błyskiem, który rozświetlił ją na chwilę, była głośna spra-
wa śmierci Grigorija Gongadze w 2001 roku. Jednakże to dopiero 
pomarańczowy Majdan 2004 roku stał się przełomem. Wszystkie 
słowa-klucze ważne dla polsko-ukraińskiego dyskursu zaczęły tętnić 
nowym życiem: geopolityka Kwaśniewskiego i braci Kaczyńskich, 
idea Jagiellońska i Jerzy Giedroyć, rzeź wołyńska i UPA, Piłsudski 
i Petlura, Partnerstwo Wschodnie i Unia Europejska, demokratyzacja 
i stosunki handlowe. Mgły podniosły się tak, jakby oto nagle dodano 
kilka nowych kart do starego rozdania. 

3  W 1990 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępił Akcję „Wisła”.
4  Temat cmentarza „Orląt Lwowskich” był bardzo żywy w drugiej połowie 

lat 90 XX w. oraz pierwszej połowie lat dwutysięcznych.
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Było to możliwe przede wszystkim ze względu na dwa historycz-
ne wydarzenia, które spotkały narody Polski i Ukrainy w tym właśnie 
2004 r. Wejście kraju nad Wisłą do Unii Europejskiej miało spowo-
dować, iż ogólny dyskurs dotyczący stosunków międzynarodowych 
osiągnął swoje zachodnie extremum i jak wahadło – zaczął z po-
wrotem kierować swoją uwagę na wschód. Na zachodzie wszystko 
stało się już jasne. Z kolei „pomarańczowa rewolucja” na Ukrainie 
oznaczała pierwszy od wielu lat, tak świadomy odwrót od Wschodu 
i zamanifestowanie chęci westernizacji. Polska i Ukraina spotkały 
się w połowie drogi jak dwa magnesy zawieszone na wielkich wa-
hadłach. Od wielu czynników zależy jednak wartość ich biegunów, 
a w związku z tym ich korelacja, która może spowodować, iż spo-
tkanie to zakończy się stworzeniem stałej więzi, czy też może wręcz 
przeciwnie – odepchnięciem przy pierwszej próbie kontaktu. Wyda-
je się, że jesienią 2013 roku, pomimo wysiłków wielu ludzi, aby było 
inaczej, poznaliśmy odpowiedź.

jąDro ciemności powraca z otchłani

W świadomości przeciętnego Polaka jak i Europejczyka, mgła 13 lat 
historii Ukrainy od upadku Związku Sowieckiego do „pomarańczo-
wej rewolucji”, stanowi jedynie nieco płytszą siostrę otchłani zwią-
zanej z powojennym półwieczem w „imperium zła”. Niesamowi-
ty wręcz brak wiedzy na temat Ukrainy współczesnej jest niczym 
w porównaniu z totalną pustką dotyczącą czasów sowieckich. To, 
co działo się na Ukrainie lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych 
bądź osiemdziesiątych (za wyjątkiem awarii w Czarnobylu), stano-
wi olbrzymią przepaść pamięci i świadomości. Nie tylko polskiej, 
bo i sami Ukraińcy nie do końca są w stanie opisać to, co tak napraw-
dę wówczas działo się w ich kraju. Brak dostępu do archiwów jest ni-
czym przy problemach takich jak powszechna za sowieckich czasów 
wymuszona postawa milczenia. Represje, inwigilacja przez KGB, cen-
zura, nachalna rusyfikacja, powroty ludzi-ruin z Afganistanu, nagłe 
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„zniknięcia” niejednokrotnie skazanych na wiele lat łagru bądź zesła-
nych w nikomu niewiadome miejsca osób, nie do końca zrozumiałe 
zachowania, które jednak gwarantowały przeżycie, umieszczanie 
niepoprawnie myślących w zakładach psychiatrycznych oraz wiele, 
wiele innych elementów owej rzeczywistości – wszystkie te rzeczy 
nie były czymś, co dałoby się zebrać razem w ramach jakiegoś spój-
nego opracowania, nie były nawet czymś, co zauważało się na ulicy, 
wracając z pracy bądź stojąc w kolejce po chleb.

Nic dziwnego, że gdy w 2004 roku kraj ten wrócił do między-
narodowej gry, punktem odniesienia stały się wydarzenia II wojny 
światowej. Polska prawica, wracająca do swoich najgorszych, impe-
rialistyczno-kolonialnych narracji, wykorzystała fakt powszechnej 
ignorancji na temat sowieckiego okresu Ukrainy w sposób bez-
względny i perfidny. Zgodnie z prezentowaną przez niektóre z tych 
środowisk logiką (szczególnie przez te odwołujące się do dziedzic-
twa tzw. „Kresów Wschodnich”), skoro sąsiadem Polski jest państwo, 
które powróciło do owej „gry”, należy od państwa tego wymagać 
najwyższych standardów odpowiedzialności za historię własnego 
narodu. W szczególności nie należy zważać na „okoliczność łago-
dzącą” w postaci komunistycznej przeszłości, która była przecież 
również udziałem Polski. Różnica między sowieckim zamordyzmem 
na Ukrainie a PRL-em, stanowiącym „najweselszy barak” Układu 
Warszawskiego, zdaje się być zupełnie ignorowana. Można zary-
zykować tezę, iż stanowi ona chyba jeden z najczęściej pomijanych 
wątków polsko-ukraińskiego dyskursu. Doświadczenie komunizmu 
traktuje się po prostu jako wspólne i równe! Aby zobrazować skalę 
problemu wystarczy jednak porównać losy polskich internowanych 
w czasie stanu wojennego z ukraińskimi opozycjonistami, intelek-
tualistami bądź ludźmi z politycznego punktu widzenia zupełnie 
„niewinnymi”, a mającymi po prostu pecha. Nie odejmując niczego 
polskim ofiarom komunizmu, system obszedł się z nimi nadzwyczaj 
łagodnie, jeśli porównać ich losy z ludźmi z Ukrainy – spędzającymi 
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po dziesięć, dwadzieścia albo czterdzieści lat w syberyjskich łagrach, 
niejednokrotnie ginącymi tam z głodu, zimna i wycieńczenia.

Dopóki rozmiary piekła zadanego Ukrainie przez moskiewskich 
i poddanych im kijowskich towarzyszy nie zostaną podsumowane 
i sprawiedliwie ocenione, dopóty wszelki dyskurs traktujący o Ukra-
inie jako o państwie suwerennym i niepodległym, odpowiedzial-
nym za siebie i swoją historię, należy traktować jedynie jako przejaw 
pogardliwego cynizmu bądź naiwnej ignorancji. Ukraina bowiem, 
stanowiąca na przestrzeni dziejów polskie i rosyjskie „jądro ciemno-
ści”5, znów powstała na nogi i wyłania się z otchłani dziejów w całej 
swojej okaleczonej postaci. Zupełnie tak, jak przed ponad stu laty 
pisał o jej narodzie Iwan Franko, jawi się nam ona jako „paralityk 
na rozdrożu”. Tym razem owe rozstaje dróg znaczone są wyraźnymi 
drogowskazami: wschód albo zachód.

w Poszukiwaniu cywilizacji

Wybitny brytyjski filozof John Gray w świetnym tekście poświę-
conym Związkowi Sowieckiemu zauważył: „Totalitaryzm radziecki 
i stan natury łączy jedno: bezprawie”6. Ta utrzymana w Hobbesow-
skim duchu obserwacja w dużej mierze pasuje do dzisiejszej Ukrainy, 
choć samo twierdzenie, iż panuje tam sowiecki totalitaryzm byłoby 
absurdem. Jednak doskonale wyraża ono większość doświadczeń 
i przeczuć związanych z tym krajem, a będących udziałem autora – 
zarówno jako studenta, a następnie – doktoranta z zakresu filozofii 
prawa, jak też jako osoby posiadającej ukraińskie korzenie i osobiste 
kontakty z wieloma Ukraińcami.

5  Idea Ukrainy jako „polskiego jądra ciemności” została wyrażona w tytule książki 
Bohdana Huka. Por: B. Huk, Ukraina. Polskie jądro ciemności, 2013. O charakte-
rze Ukrainy jako kraju kolonialnego por. w szczególności: D. Beauvois, Trójkąt 
ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, 
Lublin 2005.

6  J. Gray, Totalitaryzm, reforma i społeczeństwo obywatelskie, [w:] tegoż, Po libera-
lizmie, Warszawa 2001, s. 118.
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Wątpię, czy w odniesieniu do zasygnalizowanej wyżej proble-
matyki może istnieć coś bardziej wymownego niż smutek odwie-
dzającego Polskę ukraińskiego profesora prawa, rezygnującego 
z prelekcji na przygotowany przez siebie temat i decydującego się 
na wystąpienie poświęcone potrzebie przestrzegania prawa w ogó-
le, oraz, co oczywiste, pewnych minimalnych standardów etycznych 
w życiu publicznym. Poczucie braku sensu towarzyszącego nauko-
wym, precyzyjnym i dogmatycznym rozważaniom, stanowiącym 
w danym wypadku co najwyżej „sztukę dla sztuki”, działa w sposób 
obezwładniający. Owa zapadająca na sali wykładowej dojmująca 
cisza, wydaje się bardziej symptomatyczna niż niezliczone wręcz 
opowieści ukraińskich znajomych autora na temat przykładów ko-
rupcji i bezprawia, rozpoczynające się od opłacania nieobecności 
na zajęciach według specjalnego cennika u wykładowcy, poprzez hi-
storie ludzi pozbawionych własnych lokali gastronomicznych, gdyż 
zażądał tego miejscowy przedstawiciel rządzącej partii, za pośred-
nictwem nasłanych zbirów, aż po historię ślepca, któremu udało 
się uzyskać prawo jazdy w ramach humorystycznej, obywatelskiej 
próby empirycznego badania poziomu korupcji.

Chociaż sowieckie bezprawie w postaci wszechwładnych możli-
wości totalitarnego aparatu represji zostało na Ukrainie w znacznym 
stopniu zastąpione przez wszechobecną wręcz korupcję, nie ozna-
cza to, iż nie pohukuje tam nadal echo najgorszych despotycznych 
tradycji minionego ustroju. W najbardziej wyrazisty sposób obja-
wiło się ono w postaci aresztowania i uwięzienia Julii Tymoszenko. 
Będącej de facto więźniem politycznym byłej premier postawiono 
zarzuty w sposób, który nie tylko w oczywisty i celowy sposób myli 
reżim odpowiedzialności prawnokarnej i politycznej, lecz dokonano 
tego także na podstawie prawa uchwalonego w pewien czas przed 
tym wydarzeniem i derogowanego zaraz po nim, rzekomo – w celu 
niedopuszczenia do kolejnych podobnych „przypadków”.

Powróćmy zatem do problematyki rządów prawa. Jeden 
z najwybitniejszych teoretyków tego zagadnienia, gigant myśli 
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liberalnej, Friedrich August von Hayek, z całą pewnością zgodziłby 
się co do braku praworządności w Związku Sowieckim, czego wyraz 
dał m.in. w „Konstytucji wolności”7 – jednej z najwybitniejszych prac 
filozoficznych poświęconych wolności, jakie kiedykolwiek powstały 
w historii myśli ludzkiej.

Dla Hayeka rządy prawa były warunkiem sine qua non istnie-
nia wolności osobistej, a zarazem – powstania i rozwoju liberalnej 
cywilizacji. To na fundamentach wolności i praworządności opiera 
się bowiem ta, najlepsza z możliwych, cywilizacja – gwarantująca 
najlepsze szanse poszczególnym jednostkom, chroniącą osobistą 
strefę każdego człowieka wolną od arbitralnej ingerencji ze strony 
władzy i zapewniająca mu swobodę korzystania z jemu jedynie zna-
nej wiedzy w celu zaspokojenia własnych potrzeb. To wywodzące 
się z klasycznego liberalizmu credo zakłada, iż rządzić mają po pro-
stu prawa, a nie ludzie. Każda arbitralna ingerencja, w szczególności 
przemoc, niezależnie od tego czy pochodzi z woli sadystycznego 
despoty, czy prowincjonalnego, skorumpowanego urzędnika, nie 
może naruszać owej chronionej prawem wolnej sfery człowieka.

Opisując sowieckie bezprawie, pisze John Gray tym razem nie 
w Hobbesowskim, lecz właśnie czysto Hayekowskim duchu, nastę-
pująco: „W sytuacji braku porządku prawnego nie istnieją żadne 
chronione sfery niezależności, w których jednostka może formuło-
wać i realizować swoje plany. Co gorsza, ponieważ nie ma prawa, 
to wszystko można uznać za nielegalne: każdy z radzieckich pod-
danych żyje z konieczności w prawnym półmroku, w którym każde 
z jego działań może zostać arbitralnie uznane za przestępstwo”8. 
Taki stan, pisze dalej Gray, prowadzi do „powstania środowiska nie-
pewności”9, przypominającego również stan natury.

7  Por. F. A. von Hayek, Konstytucja wolności, Warszawa 2007. W szczególności 
należy zwrócić uwagę na podrozdział zatytułowany Los prawa w komunizmie, 
[w:] tamże, s. 237–239.

8  J. Gray, dz. cyt., s. 118.
9  Tamże.
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Wszystkie te uwagi zdają się w znacznym stopniu oddawać stan 
rzeczy istniejący na Ukrainie, choć, jako że dotyczyły one Związku 
Sowieckiego, czynią to być może w przesadzony sposób. Niemniej 
jednak, gdy używamy słowa „ucywilizowanie” na określenie potrzeb 
współczesnej Ukrainy, nie mamy na myśli wcale dóbr materialnych, 
nowoczesnych technologii czy infrastruktury, które są tam od daw-
na obecne. Każdy, kto choć raz był w Kijowie, z pewnością dziwił się 
ogromnej ilości drogich i luksusowych samochodów poruszających 
się po szerokich ulicach miasta, zaś olbrzymie fortuny oligarchów 
pozwoliły znacznie przyspieszyć prace związane z mistrzostwami 
Europy Euro 2012. 

Jeśli jednak uznajemy rządy prawa za fundament cywilizacji, staje 
się dla nas oczywiste, że podobnie jak żadnej budowy nie rozpo-
czyna się od wznoszenia ścian i dachu, tak nie zbuduje się dobrego 
społeczeństwa bez owych podstaw. Delikatna, według Hayeka – 
powstała ewolucyjnie – konstrukcja zasad słusznego postępowa-
nia, znana nam głównie jako prawo cywilne i karne, utrzymująca 
w ryzach superweniujący na niej ład wolnego społeczeństwa, jest 
fundamentem, na którym wznosi się, jak pisał austriacki noblista, 
ów „sztuczny gmach cywilizacji, zależnej od poskramiania i ograni-
czania bardziej prymitywnych i gwałtownych instynktów”10.

Pisząc o totalitaryzmie sowieckim, John Gray zauważył, iż genial-
ność tego systemu zmusza jego członków do ciągłego jego podtrzy-
mywania i odtwarzania na nowo. Działo się tak ze względu na to, 
iż podobnie jak w Hobbesowskim stanie natury, zawiązywał się 
wówczas klasyczny dylemat więźnia. Zupełnie podobną diagnozę 
można postawić co do dzisiejszej Ukrainy w stosunku do zjawiska 
powszechnej, permanentnej wręcz korupcji, kiedy to najbardziej 
racjonalną strategią stało się wręczanie i branie łapówek w celu 
uzyskania natychmiastowych i krótkotrwałych korzyści, w prze-
ciwieństwie do przestrzegania ogólnych zasad, dających korzyść 
wszystkim w dłuższym okresie.

10  F. A. von Hayek, Konstytucja wolności, Warszawa 1997, s. 70.
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Olbrzymie nierówności społeczne, które same w sobie, z libe-
ralnego punktu widzenia, nie muszą podlegać negatywnej ocenie 
moralnej, gdyż często występują również w rozwiniętych krajach 
z gospodarką rynkową, nie stanowią jedynie nierówności material-
nych, lecz stają się przyczyną braku równości wobec prawa. W prak-
tyce przejawia się to w sytuacji, w której reguły prawne prawie za-
wsze dają się niejako „zawiesić” dzięki przekupstwu. Prawo, stające 
się w takiej sytuacji karykaturą siebie samego, zamiast stanowić 
fundament społecznego ładu, okazuje się być narzędziem ucisku. 
Jego obecność jest wówczas jedynie oficjalna, zaś o kształcie relacji 
między law in books a law in action nie decydują żadne merytorycz-
ne względy. Powszechne jest za to znane z literatury Franza Kafki 
obezwładniające poczucie dominującego i wszechpotężnego zła. 
Zła, które uderza w jednostkę ze strony, z której spodziewała się 
ona otrzymać pomoc i ochronę, a więc odbierającego jej godność.

Tak więc tym, co dla nas ważne w kontekście Ukrainy, jest ta wła-
śnie myśl, iż to rządy prawa i wolność osobista, w takiej właśnie nie-
rozłącznej relacji współwystępowania, służą rozwojowi cywilizacji. 
Teza tego eseju brzmi więc następująco: wyłaniający się z mroków 
historii „paralityk” jakim jest Ukraina, otrzepawszy się z ruin „impe-
rium zła”, jeszcze nieco po omacku, lecz konsekwentnie poszukuje 
cywilizacji wolności i praworządności, której obecność wyczuwa 
gdzieś niedaleko siebie. To łaknienie przypomina słowa innego teo-
retyka prawa, Gustava Radbrucha, piszącego, iż państwo prawa jest 
„jak chleb powszedni, woda, którą pijemy i powietrze, którym oddy-
chamy…” Te wzniosłe słowa niemieckiego filozofa nie są zresztą aż 
tak bardzo metaforyczne, jak wskazywałaby na to stylistyka. Ukraina 
pamięta bowiem czasy, gdy sankcjonowanymi przez władze, a prze-
stępczymi ze swojej natury działaniami, odbierano ludziom chleb 
i skazywano ich na śmierć z głodu.
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za bramą ogroDu

Powróćmy jednak znowu do znakomitego tekstu Graya, o którego 
przenikliwości świadczy m.in. to, iż napisany w roku 1990, ciągle 
zdaje się ciągle być, przynajmniej z grubsza, niezwykle trafnym. Kre-
śląc możliwe przyszłe dzieje poszczególnych państw byłego bloku 
komunistycznego, zwrócił on uwagę, iż „likwidacja instytucji tota-
litarnych i odtworzenie społeczeństwa obywatelskiego są możliwe 
jedynie na drodze wewnętrznej ewolucji tych państw, w których nie-
które z instytucji społeczeństwa obywatelskiego pozostały niena-
ruszone”11. Jako przykłady podał Polskę, w której życie obywatelskie 
podtrzymywał Kościół Katolicki oraz państwa bałtyckie, ze względu 
na „rozwiniętą gospodarkę pozaustrojową oraz silne poczucie naro-
dowe”12. Z dzisiejszej perspektywy obserwacje te mogą wydawać się 
słuszne, szczególnie, jeśli zauważymy, że będące jeszcze 25 lat temu 
częścią Związku Sowieckiego państwa bałtyckie nie tylko doskonale 
poradziły sobie z transformacją ustrojową, lecz stały się członkami 
Unii Europejskiej w tym samym roku, co Polska. Nadzwyczaj pozy-
tywne przemiany zaszły w Estonii, w której dochód narodowy brut-
to na mieszkańca jest już znacznie wyższy niż w Polsce, a najnowsze 
dzieje tego kraju zdają się być historią sukcesu. 

Aby jednak odnieść się do tez Graya, potrzebujemy w tym miej-
scu przytoczyć kilka ustępów z jego eseju:

Innymi słowy, jeśli w Związku Radzieckim wróci klasyczny totali-
taryzm, to zapewne nie na długo, po czym w warunkach pogłę-
biającego się kryzysu gospodarczego nastąpi powolne przejście 
do „otomańskiego” autorytaryzmu, którego spójność  – ciągle 
w warunkach stale pogłębiającego się upadku gospodarcze-
go, a także przy rosnącym niezadowoleniu społecznym  – za-
pewniać będzie (podobnie jak w erze stagnacji) siła militarna. 

11  J. Gray, dz. cyt., s. 123.
12  Tamże, s. 124.
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Retotalitaryzacja Związku Radzieckiego, jeśli do niej dojdzie, nie 
potrwa długo – z pewnością krócej niż jedno pokolenie13. 

Podobnie jak od samego Związku Radzieckiego, od większości 
państw bloku radzieckiego (nawet tych, w których powrót kla-
sycznego totalitaryzmu nie wydaje się realną możliwością) nie 
sposób oczekiwać spełnienia pierwszego warunku stabilnego 
porządku posttotalitarnego, jakim jest zbudowanie stabilnej go-
spodarki rynkowej. Państwa te muszą oczekiwać nie odtworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, ale otomanizacji – procesu upad-
ku, korupcji i rozrostu instytucji gospodarki pozaustrojowej, który 
cechował epokę stagnacji w Związku Radzieckim – lecz tym razem 
w kontekście pogarszających się warunków ekonomicznych dla 
całego bloku14.

Z wyjątkiem być może Polski, Węgier, Czechosłowacji i Niemiec 
Wschodnich nie sposób liczyć na to, że prawdopodobny w perspek-
tywie średnioterminowej zanik totalitaryzmu – wymuszony przede 
wszystkim przez przyczyny ekonomiczne, choć i przyspieszony 
przez konflikty etniczne i narodowe – będzie prowadził do rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego15.

W słowach brytyjskiego filozofa uwidaczniają się nastroje, które 
z jednej strony mogą wydawać się nam już dawno minionymi, z dru-
giej zaś doskonale oddają atmosferę tamtych lat: ów lęk przed retota-
litaryzacją oraz utrzymywaniem władzy przy pomocy siły militarnej. 
Z dzisiejszej perspektywy, już post factum, możemy skoncentrować 
się na sprawach, na które John Gray albo nie zwrócił uwagi, albo 
poświęcił jej za mało lub też których nie mógł wówczas przewidzieć.

Należy zauważyć, iż choć trafnie zidentyfikował on elementy po-
magające poszczególnym narodom w uporaniu się z komunizmem, 
takie jak społeczeństwo obywatelskie czy Kościół katolicki, wydaje 
się, iż nie docenił Gray siły długookresowych tradycji politycznych 
i prawnych. Trudno powiedzieć, czy było to zwykłe przeoczenie, czy 

13  Tamże, s. 125–126.
14  Tamże, s. 128–129.
15  Tamże.
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też motywowana metodologicznie niechęć do mogącego trącić „hi-
storycyzmem” rozumowania. Wydaje się jednak sprawą oczywistą, 
iż za sukcesem Polski bądź też państw bałtyckich kryły się również 
inne niż wskazane przez niego czynniki. Chociażby takie, jak własne 
tradycje niepodległości w latach międzywojennych oraz rodzime 
tradycje prawne.

Kto wie, czy nie jest być może tak, iż instalacja zupełnie anty-
prawnej ideologii, jaką był komunizm (a zgodnie z marksistowską 
nauką sowieckich teoretyków burżuazyjny wynalazek prawa służył 
przecież godzeniu sprzecznych interesów wynikających z własności 
prywatnej, które to, po zapanowaniu komunizmu miały zniknąć, 
a wraz z nimi – samo prawo) wśród społeczeństw, które zaznały 
już w swojej historii rządów prawa, nie było po prostu zadaniem 
niemożliwym? Warto zwrócić uwagę na długoletnie tradycje praw-
ne istniejące na terenie współczesnych Czech, Słowacji oraz Polski 
w XIX wieku, kiedy to ich terytoria w całości lub części podlega-
ły zwierzchnictwu Austro-Węgier oraz Prus. Właśnie wtedy, kiedy 
w XIX wieku tworzyły się nowoczesne narody Europy, Austro-Węgry 
i Prusy stawały się pionierami współczesnego państwa prawnego, 
Rechtsstaat – kontynentalnego odpowiednika tak cenionego przez 
Hayeka anglosaskiego Rule of Law16.

Wybitny ukraiński intelektualista Mykoła Riabczuk, zatytułował 
niedawno jeden ze zbiorów swoich esejów jako Ogród Metterni-
cha17. Była to aluzja do używanego przez austriackiego dyplomatę 
i wpływowego polityka początków XIX wieku Klemensa Metterni-
cha powiedzenia, iż Azja rozpoczyna się na wschód od jego ogro-
du. Granica kultur prawnych jest więc po prostu granicą cywilizacji. 
Za bramą ogrodu znajduje się step, z panującą na nim cywilizacją, 
jak określił ją Feliks Koneczny, turańską – koczowniczą, barbarzyń-
ską, kozacką, rosyjską, anarchistyczną.
16  Zapewne nie do przecenia są także wcześniejsze, polskie tradycje liberalne 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów, które rozwijały się równolegle do anglosa-
skiego Rule of Law i wyprzedzały nawet niemieckojęzyczną tradycję Rechtsstaat.

17  M. Riabczuk, Ogród Metternicha, Kraków 2010.
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Rozważania te, operujące na wysokim poziomie ogólności, wyda-
wać się mogą obarczonymi ogromnym grzechem nieuprawnionego 
historycyzmu, rodzajem naiwnej historiozofii, czy też wręcz przykła-
dem publicystycznej retoryki. Oskarżenie takie może być wysuwane 
jednak jedynie przez ludzi, którzy posądzając o doszukiwanie się 
pewnych „praw dziejowych”, nie rozumieją, iż z niczym takim nie 
mamy tu do czynienia i nie o to wcale nam chodzi. Zastanawiający, 
wręcz poruszający każdego historyka fenomen, jakim jest trwałość 
granic, nie wynika bowiem z niczego innego, jak z określonych, do-
minujących na danym terenie tradycji i przekonań przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie, bądź wydarzeń historycznych, będących 
jednakże za każdym razem pewnym konkretnym wydarzeniem hi-
storycznym, nigdy zaś metafizycznym „prawem dziejowym”18.

Starożytny limes Cesarstwa Rzymskiego oddzielający cywilizację 
łacińską, a więc zachodnią, od pełnej barbarzyńców dziczy, od kilku-
set lat nieustannie przesuwa się na wschód, również za sprawą Polski, 
która przystąpiła do owej cywilizacji w 966 r., zaś rozszerzyła ją rów-
no 603 lata później. Podpisujący w Lublinie akt unii polsko-litewskiej 
Zygmunt August oraz przedstawiciele szlachty nieświadomie wyzna-
czyli obszar, na którym w początkach XXI w. dominującą pozycję po-
lityczną zająć miała opozycja młodego państwa ukraińskiego. Patrząc 
na wyniki wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych na Ukrainie 
zauważymy, iż wyborcy, zarówno Wiktora Juszczenki podczas „poma-
rańczowej rewolucji”, jak i elektorat dzisiejszej proeuropejskiej opozy-
cji – partii UDAR, Batkiwszczyna i Swoboda, to po prostu mieszkańcy 
terenów należących niegdyś do Rzeczpospolitej Obojga Narodów19.

Wszystkie nasze powyższe rozważania skłaniają nas do proste-
go, choć niezwykle ważnego wniosku: obecny Majdan, rozpoczęty 

18  Uważam, że szczególnie fascynujące mogłyby okazać się badania nad trwa-
łością granic w kontekście teorii ewolucji kulturowej F. A. von Hayeka, który 
chociaż z jednej strony był przeciwnikiem historycyzmu, z drugiej – podkreślał 
rolę tradycji jako metody transmisji wartości, postaw i przekonań .

19  Mapa wyborów prezydenckich z 2004 r.: http://strangemaps.wordpress.com/
files/2008/12/800px-ukraine_electionsmap_nov2004.png (dostęp: 11 stycz-
nia 2014).
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w listopadzie 2013 r., jest walką o zmianę paradygmatu: cywiliza-
cja europejska czy turańska, zachód czy wschód, podmiotowe czy 
przedmiotowe traktowanie obywatela, rządy prawa, czy jednak bez-
prawie? Zdesperowani protestujący na kijowskim Majdanie czują, 
że po raz kolejny zostali wyrzuceni za bramę ogrodu Metternicha, 
a granica wschodnia Unii Europejskiej już wkrótce może stać się 
nową „żelazną kurtyną”, nowym limesem rzymskim. 

Ukraina zaś zawsze była pograniczem. Nawet jej nazwa czer-
pie swoje źródło z takiego stanu rzeczy. Słowo pojawiło się w śre-
dniowieczu i oznaczało teren na skraju. „Ukraina, to każda ziemia 
na kraju, czyli na krańcu, u granicy, u kraju państwa położona” – pisał 
w 1903 r. Zygmunt Gloger na łamach swojej „Geografii historycz-
nej ziem dawnej Polski”. Jednak na początku XXI wieku, w dobie 
globalizacji, granic otwartych lub bardzo szczelnych, a wtedy już – 
strzeżonych kamerami i danymi biometrycznymi oraz łączenia się 
państw w bloki geopolitycznych graczy, od dawna nie ma już miej-
sca na bycie wolną, dającą schronienie uciekinierom przestrzenią.

mięDzy republiką a „Stanem”

Tą wielką, historyczną woltą wracamy do Graya. Pisząc o „otoma-
nizacji”, jako możliwym scenariuszu dla Związku Sowieckiego lub 
organizmów politycznych mających powstać na jego ruinach, użył 
on pojęcia o wybitnie wschodniej, „turańskiej” etymologii. Słowo 
„ataman”, kozacki tytuł dowódcy wojskowego, pochodzi prawdo-
podobnie z języka turecko-tatarskiego, od słowa „ata” – ojciec. Oto-
manizację rozumiemy więc jako system przywódczej dyktatury, taki, 
jaki rozwinął się w Kazachstanie oraz innych państwach Azji Środko-
wej, a także w Rosji oraz na Białorusi (gdzie, nota bene, prezydenta 
nazywa się czasem „Batiuszką”, czyli ojcem właśnie).

Momentem, w którym najwyraźniej ukazała się owa różnica 
między cywilizacją „atamanów”, a demokratyczno-liberalną cywi-
lizacją zachodnią, był właśnie czas odstąpienia Ukrainy od umowy 
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stowarzyszeniowej z Unią Europejską motywowanego prawdopo-
dobnie olbrzymią, 17-miliardową pożyczką udzieloną przez Rosję. 
Sama argumentacja, którą posłużył się wówczas prezydent Januko-
wycz, gdy mówił o tym, iż gospodarka Ukrainy poniosłaby określone 
straty, wraz z domaganiem się wielomiliardowej rekompensaty uza-
sadniając swoją decyzję, jest w tym kontekście wielce wymowna.

Oznacza ona, że prezydent Janukowycz wpisuje się w „otomań-
ską” logikę rządzenia państwem, przypominającą Białoruś bądź 
państwa Azji Środkowej. Z Republiki Ukraińskiej uczyniłby on naj-
chętniej „Ukrainostan”20. Sposób rządzenia państwem przypomina-
jący, z jednej strony – znane z komunizmu zarządzanie kołchozem, 
z drugiej zaś – dzikim plemieniem, charakteryzuje się określonymi, 
trafnie zidentyfikowanymi przez F. A. Hayeka przy okazji refleksji nad 
rządami prawa, cechami. Przede wszystkim jest to rządzenie za po-
mocą pojedynczych, konkretnych i indywidualnych nakazów za-
miast ustanawiania generalnych i abstrakcyjnych reguł dotyczących 
wszystkich. W sferze ekonomiczniej objawia się to jako pojmowanie 
całej gospodarki narodowej jako pojedynczej gospodarki właśnie, 
przypominającej gospodarstwo domowe bądź przedsiębiorstwo, 
nie zaś jako spontaniczny ład rynkowy kreowany przez niezliczoną 
ilość interakcji między niezliczoną ilością graczy rynkowych podle-
gających powszechnemu i równemu dla wszystkich prawu, któremu 
nie podlegają oczywiście działania władzy. One same są prawem 
z racji tego, iż są działaniami (aktami) władzy właśnie – zgodnie 
z wyznawaną w takim ustroju prymitywną, nakazową teorią pra-
wa. Arbitralna ingerencja we własność prywatną jest oczywiście 
w takim wypadku w pełni usprawiedliwiona, nie tylko dlatego, iż 
legitymizowana jest zawsze przez dokonujący jej podmiot, lecz 
również dlatego, iż tylko w ten sposób można kontrolować całość 
gospodarki i wykorzystywać istniejące zasoby według narzuconej 
odgórnie preferencji.

20  Tę aluzję do państw Azji Środkowej zawdzięczam Piotrowi Pogorzelskiemu. 
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Ukraina jednak wyłamuje się z kreślonych przez Johna Graya wi-
zji. Przez wszystkie 23 lata niepodległości konsekwentnie zaprze-
cza nakreślonej przez niego dychotomii: podziałowi na państwa, 
które odbudują swoje obywatelskie struktury i wejdą do demokra-
tyczno-liberalnej rodziny, bądź podążą drogą retotalitaryzacji bądź 
otomanizacji. Rozpatrując w tych kategoriach możemy wręcz zaob-
serwować pewien constans – Ukraina tkwi między modelem libe-
ralnym a nieliberalnym, przesuwając akcent co jakiś czas w którymś 
kierunku. Jest amalgamatem elementów wschodnich i zachodnich. 
Jest pograniczem. Ten jedyny w swoim rodzaju status quo uwidacz-
nia się nie tylko w polityce nieustannego balansowania w zakresie 
stosunków międzynarodowych, ale nawet w wewnętrznym prawo-
dawstwie: obowiązujące na Ukrainie kodeksy cywilny i gospodarczy 
stanowią dwie wzajemnie sprzeczne zbiory przepisów. Pierwszy 
z nich niewiele różni się od kodyfikacji prawa cywilnego typowego 
dla państw Zachodu, drugi jest tworem legislacji sankcjonującym 
socjalistyczny ustrój gospodarczy21.

Biorąc rozważania Graya za dobrą monetę, dzisiejsza Ukraina już 
dawno powinna przypominać Białoruś. Chociaż nie posiadała ona ani 
podtrzymującego życie obywatelskie Kościoła Katolickiego, jak Polska, 
ani nie posiadała charakterystyki państw bałtyckich, a wręcz przeciw-
nie – będąc przedmiotem niemalże bezustannych ataków bądź ekspe-
rymentów ze strony Moskwy, posiada obecnie bardzo oddane i aktyw-
ne społeczeństwo obywatelskie. Jedynie parę z możliwych przyczyn 
takiego stanu rzeczy starałem się zasugerować w niniejszym tekście. 
Większość z nich zapewne nigdy nie pozwoli się odkryć, choć niektóre 
staną się zapewne jeszcze przedmiotem teoretyzowania.

Jeśli jednak uznajemy powyższe wywody za prawdziwe, spró-
bujmy wysnuć pewne wnioski na przyszłość. W czasie, gdy John 
Gray rozważał możliwości różnych scenariuszy dla chylącego się 

21  Podczas, gdy kodeks cywilny zna osoby prawne i spółki prawa prywatnego, 
kodeks gospodarczy wyróżnia takie typy przedsiębiorstw jako „państwowe”, 
„spółdzielcze” i „prywatne”. 
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ku upadkowi Związku Sowieckiego, Internet był jeszcze w powija-
kach, a wraz z nim media elektroniczne, które stanowią dziś pierw-
szorzędne źródło informacji. Istniejąca dziś szybkość komunikacji, 
a wraz z nią – możliwość kierowania działaniami ludzi, jest nieporów-
nanie większa niż dekadę temu. Majdan 2013 roku, który w swoim 
kulminacyjnym punkcie, tzw. „Marszu Miliona”, zgromadził w cen-
trum Kijowa, według różnych danych, od 700 000 do 2 000 000 ludzi, 
rozpoczął się od stworzonego przez kilku znajomych wydarzenia 
na serwisie społecznościowym Facebook.

Nie jest tajemnicą, że kluczowe znaczenie dla przyszłości Ukrainy 
będzie miała pozycja geopolityczna Rosji. Niemniej jednak wiele 
wskazuje na to, iż młode pokolenie już wybrało pożądany przez 
siebie kierunek. Działania Moskwy prawdopodobnie są już czymś 
więcej niż tylko polityką zagraniczną. Podejmując określone dzia-
łania przeciwko europejskim aspiracjom Ukrainy, Kreml posiada 
również interes w zakresie swojej polityki wewnętrznej. Rodzące się 
w warunkach względnie dobrej koniunktury zaczątki klasy średniej 
mogą bowiem rozpocząć proces rozkładania systemu od wewnątrz.

Zadaniem, które stoi przed Polską oraz innymi krajami „nowej 
Europy”, jest nieustanne rozszerzanie granic wolnego świata. Uwaga 
ta wydaje mi się szczególnie ważna w związku z tym, iż zasady oraz 
idee, o które walczą ludzie na Ukrainie i których upatrują w Unii 
Europejskiej, zdają się w niej samej od pewnego czasu zamierać.

Ukraińcy nie potrzebują ani nie pragną dyrektyw nakazujących 
im użytkowania takich, a nie innych skrzynek pocztowych bądź za-
braniających im oświetlania domów takimi, a nie innymi żarówkami. 
Ukraińcy pragną dzisiaj rządów prawa, które przez setki lat ewolu-
cyjnie powstawały w Europie i które często i od dawna występowały 
gdzieś w ich pobliżu, lecz których, z różnych przyczyn, najczęściej 
czysto politycznej natury, również nie było im prawie nigdy dane 
poznać. Niektóre z tych przyczyn miały swoje źródło w Polsce. Dzi-
siaj Warszawa stoi przed historyczną szansą, aby swoją rolę wobec 
Ukrainy odwrócić.
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Zasadniczy problem, przed którym stoimy, polega na tym, że jeśli 
praworządność ze względu na swoją specyfikę kruchości, wynika-
jącej z rozmaitych pokus skłaniających ludzi do nieprzestrzegania 
ogólnych i abstrakcyjnych zasad na rzecz krótkoterminowych zy-
sków zdobywanych bezprawnymi metodami, wymaga długotrwa-
łego, ewolucyjnego rozwoju, to pożądany stan rzeczy nie nadejdzie 
prędko. Pragnienie wyrażane w mediach przez wielu protestujących, 
aby Europa wzięła Ukrainę pod swoje skrzydła i dosłownie „narzuci-
ła” ukraińskiej klasie rządzącej określone standardy postępowania 
za pomocą przepisów, dyrektyw, upomnień bądź sankcji – całego 
prawnego instrumentarium, które miałaby wówczas Bruksela, gdy-
by Ukraina zintegrowała się z Unią Europejską, jest naturalnie pra-
gnieniem niezwykle naiwnym. Kto wie jednak, czy nie najbardziej 
sensownym, jakie można sobie wyobrazić.

bibliografia

1. Gray, J., Po liberalizmie, Warszawa 2001.
2. Hayek, F. A. von, Konstytucja wolności, Warszawa 2007.
3. Riabczuk, M., Ogród Metternicha, Kraków 2010.
4. Zabużko, O., Chruślińska, I., Ukraiński palimpsest, Wro-

cław 2013.
5. http://strangemaps.wordpress.com – serwis prezentujący 

interesujące wyniki badań w postaci map.

Łukasz Necio  – dok torant II  roku w Katedr ze Teori i  Prawa 
Wydziału Prawa i  Administracj i  UJ.  Jego zainteresowania na-
ukowe osc ylują wokó ł  f i lozof i i  polit yc znej  oraz f i lozof i i  prawa, 
ze szc zególnym uwzględnieniem z wiązków międz y t ymi dysc y-
plinami.  Pr z ygotowuje obecnie dyser tację  dok tor ską poświę -
coną f i lozof i i  prawa F.  A.  von Hayeka



124

trojanIe I Ich sojusznIcy – zjednoczenIe 
ludóW anatolII W epIce homera
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Abstrakt

W jednym z najważniejszych dzieł kultury europejskiej, Iliadzie Homera, przed-
stawiony jest tzw. Katalog Okrętów, czyli wyliczenie sojuszniczych wojsk greckich, 
które przybyły pod Troję. Na jego podstawie już od starożytności tworzone były 
teorie o pierwszym zjednoczeniu ludów greckich w obliczu wspólnego wroga. Celem 
niniejszego artykułu jest natomiast zaprezentowanie drugiej strony konfliktu, czyli 
Trojan i ich sprzymierzeńców.

Na samym wstępie zarysowane są ogólne problemy wynikające z prób interpre-
towania Iliady jako dzieła historycznego, zwłaszcza niepewność co do opisywanej 
przez nią epoki. Następnie analizowane są kwestie kompozycyjne, oddające różnice, 
ale też podobieństwa pomiędzy Grekami i Trojanami. Wreszcie następuje szczegó-
łowe omówienie trojańskich sprzymierzeńców – ludów, które przybyły z terenów 
niemalże całej Anatolii, by wziąć udział w wielkiej wojnie. Przedstawiona jest ich 
charakterystyka, a także potencjalne powody, które mogły skłonić mieszkańców Azji 
Mniejszej do zjednoczenia sił. Na zakończenie podkreślone jest znaczenie homeryc-
kiego Katalogu Trojan dla starożytnych, zwłaszcza w dziedzinie polityki. 

Artykuł ma za zadanie wskazać, iż nie tylko Achajowie połączyli swe siły, ale po-
dobna koalicja została zawarta też po stronie Trojan, przewodzących ludom Anatolii. 
Dopiero zauważenie, iż konflikt odbywał się nie pomiędzy konkretnymi miastami, 
a dwoma potężnymi sojuszami, umożliwia dostrzeżenie jego znaczenia, a także źró-
deł wprowadzonej później polaryzacji znanego Grekom świata na grecki „Zachód” 
i odrębny kulturowo „Wschód”.
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Abstract

In one of the most important works of European culture, Homer’s Iliad, the so- called 
Catalogue of Ships is presented – a list of the allied Greek armies that had come 
to Troy. Since ancient times it was the basis of many theories about the first union 
of the Greeks in the face of common enemy. The purpose of this article however, 
is to present the other party to the conflict, namely Trojans and their allies. At the 
beginning, general problems resulting from attempts to interpret the Iliad as a his-
torical source are outlined, especially the uncertainty as to the ages it describes. Then 
the composition issues are analyzed, reflecting the differences but also similarities 
between the Greeks and Trojans. Further, the Troy’s allies are discussed- the peoples 
who came from almost whole region of Anatolia to take part in the great war. Their 
characteristics, as well as potential reasons for them to unite, are presented. Finally, 
the importance of the Trojan Catalogue for the ancients is underlined, especially in 
the field of politics. This article intends to indicate that not only Achaeans joined 
forces, but a similar coalition was formed by the Trojans, who led the peoples of 
Anatolia. Noticing that the conflict took place not between cities, but two powerful 
alliances can indicate not only its importance, but also the sources of the subsequent 
polarization into the Greek “West” and culturally distinct “East”.

•

Zawarty w II Pieśni, liczący sobie niebagatelną ilość 276 wersów, 
tzw. Katalog Okrętów często bywa pomijany w rozmaitych skrótach 
bądź wyborach tekstu Iliady. Nie zawiera on bowiem opisu potyczek 
ani historii bohaterów, lecz jest jedynie żmudnym wyliczeniem po-
szczególnych krain Grecji wraz z ilością wysłanych przez nie okrę-
tów. Jednakże jeszcze rzadziej przytaczany jest drugi, dużo krótszy 
Katalog, zawierający „Trojan oddziały i ich sprzymierzeńców”1, zna-
komita większość opracowań koncentruje się bowiem na greckiej 
stronie konfliktu trojańskiego. Tymczasem, zgodnie z dominującym 
w tej chwili stanowiskiem, Katalogi stanowią prawdopodobny obraz 
geografii politycznej Grecji i Anatolii na przełomie II i I tysiąclecia2. 
Dlatego też chciałabym poświęcić uwagę nade wszystko tej drugiej 

1  Homer, Iliada, II, 484–760 (Katalog Greków), 815–877 (Katalog Trojan).
2  O ile nie zostanie zaznaczone inaczej, wszystkie daty podane w tekście odnoszą 

się do czasów przed naszą erą.
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stronie – ludom starożytnej Anatolii, które w konflikcie z Grekami 
stanęły po stronie trojańskiej.

Podstawowym problemem, który napotykamy mówiąc o tak od-
ległej przeszłości, jest niewielka ilość źródeł. Odkrycie Myken oraz 
Troi przez Heinricha Schliemanna umożliwiło pewne ugruntowanie 
Iliady i Odysei w historii, ale wciąż nie możemy bez wahania stwier-
dzić, które z miast odkrytych na wzgórzu Hisarlik było homeryc-
kim Ilionem. Historia Troi oraz całej starożytnej Anatolii nie stanowi 
jednak zupełnej tajemnicy. Abstrahując chwilowo od Homera, ist-
nieją również inne źródła dotyczące tego regionu. Nade wszystko 
są to teksty hetyckie. 

Hetyci byli najstarszym ze znanych nam dziś ludów indoeuro-
pejskich. Ich państwo, ze stolicą w Hattusas, istniało już w XVIII w. 
Z zapisanych pismem klinowym tabliczek możemy dowiedzieć 
się m.in. iż król Muwatallis, panujący prawdopodobnie na począt-
ku II  tysiąclecia, zawarł traktat z Alaksandusem, królem Wilusy3. 
W tzw. liście Tawakalawasa z tego samego okresu, nieznany z imie-
nia hetycki król prosi władcę Ahhijawy, aby powstrzymał korsarza 
z miasta Millawanta od ataków na podległą Hetytom Lukkę4. Nieco 
późniejszy tekst wymienia króla Ahhijawy wraz z władcami innych 
wielkich mocarstw: Egiptu, Babilonu, Asyrii, co pozwala domniemy-
wać, iż jego kraj również odgrywał istotną rolę na arenie międzyna-
rodowej. Wówczas też pojawia się pochodzący z Ahhija Attarissijas, 
którego niektórzy identyfikują jako Atreusa, ojca Agamemnona. 
Wreszcie opisany jest bunt królestwa Assuwa, obejmującego miasta 
od wspomnianej Lukki na południu do Truisy na północy. Trudno nie 
wyczuć podobieństwa pomiędzy tymi nazwami, a pojęciami znany-
mi z poezji Homera. „Króla Ahijjawy” powszechnie już utożsamia się 
z „królem Achajów”. Millawanta to dawna nazwa Miletu, leżącego 
na zachodnim wybrzeżu Anatolii, Lukka zaś to Lykia, zwana też Licją, 
skąd przybędą trojańscy sojusznicy. Niewykluczone, że sama Truisa 

3  O. R. Gurney, Hetyci, Warszawa 1970, s. 78.
4  Tamże, s. 69.
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to właśnie Troja, bądź w szerszym ujęciu – Troada5, zaś tożsamość 
Ilionu i Wilusy nie jest już właściwie kwestionowana6. Tym samym 
„państwo” bądź „koalicja” Assuwa, obejmująca Troadę i Lykię, byłaby 
po prostu Azją. Zadziwiająca jest także zbieżność pomiędzy imie-
niem króla Wilusy Alaksandusa oraz trojańskiego Aleksandra – Pa-
rysa. Oczywiście nie musi ono określać jednej i tej samej osoby, lecz 
wskazuje, iż podobne imię było faktycznie używane na terenach 
Azji Mniejszej. Dziwić zatem może, dlaczego Homer nie wspomina 
nic o Hetytach, których państwo zajmowało znaczną część Anato-
lii. Wieloletnia wojna na zachodnim wybrzeżu powinna wzbudzić 
zainteresowanie w Hattusas, zwłaszcza, że niektórzy z sojuszników 
Ilionu pochodzili z terenów leżących blisko centrum hetyckiego 
imperium7. Być może Hetyci zostali rozmyślnie pominięci, by nie 
odbierać powagi i potęgi Trojanom, którzy nie mogli już zwrócić 
się o wsparcie do potężnego sąsiada8. Istnieje jednak również moż-
liwość, że Homer nie posiadał już wiedzy na temat tego państwa – 
wiąże się z nim bowiem kolejna wielka zagadka, nierozstrzygnięta 
do dziś: wciąż nie jesteśmy w stanie ustalić, dlaczego wielkie hetyc-
kie imperium nagle przestało istnieć.

Powracając jednakże do Iliady, na samym wstępie należy zwró-
cić uwagę na kompozycję poematu. Umieszczenie szczegółowego 
opisu wojsk w historii dotyczącej ostatniego roku wojny wzbudza 
kontrowersje. Czy jest to późniejszy dodatek, który post-homerycka 
tradycja włączyła w najbardziej znany poemat9, czy też sam Homer 
zdecydował się przybliżyć słuchaczom sytuację militarną obu stron? 

5  J. V. Luce, Homer i epoka heroiczna, Warszawa 1987, s. 223.
6  Podstawą tej teorii są zachodzące w archaicznej grece zmiany języko-

we, m.in. utrata głoski „w”. W ten sposób Wilusa [Wilion] staje się Troją [Ilion]. 
Jako pierwszy przyjął to założenie E. Forrer, Vorhomerische Griechen in der Keil-
schriften von Boghazköi, „Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft” 1924, 
nr 63, s. 1–22.

7  K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974, s. 14. Między innymi ludy 
znad rzeki Halys.

8  T. Bryce, The Trojans and Their Neighbours, New York 2006, s. 134.
9  Tamże, s. 13.
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Fragment ów może być również wcześniejszym dziedzictwem po-
ezji śpiewanej, które Homer czuł się zobowiązany powtórzyć10. Nade 
wszystko należy jednak wziąć jeszcze pod uwagę wydarzenia, które 
skłaniają Poetę do przytoczenia tych wyliczeń. Grecy bowiem wła-
śnie przygotowują się do ataku na Trojan, zwiedzeni snem, który Zeus 
zesłał Agamemnonowi. Jest to zatem zupełnie adekwatne miejsce 
do porównania sił – za chwilę nastąpi pierwsza potyczka na łamach 
Iliady. Ponadto znajdujące się w II Pieśni Katalogi nie są jedynymi. 
Podobnie problematyczna może być scena, w której przed planowa-
nym pojedynkiem Menealosa z Parysem, Priam wzywa Helenę, aby 
przedstawiła mu widocznych w oddali wodzów achajskich. Czyżby 
po 10 latach Priam wciąż nie wiedział jak wyglądają Agamemnon, 
Odys i Ajas? Jest to niezwykle mało prawdopodobne. Poeta jednak 
wykorzystuje ten sposób, by wyraźnie zaprezentować kilku spośród 
głównych bohaterów. Wyliczenia pojawiają się również w trakcie 
potyczek, najczęściej by opisać wielkie czyny jednego z wodzów 
oraz straty poniesione przez drugą stronę11. Katalogi wzbogacają 
historię, podkreślając ogrom konfliktu i siłę armii. Zabieg ten nie 
okazał się daremny – w późniejszych wiekach wiele greckich miast 
powoływało się na Katalog, chlubiąc się uczestnictwem w wojnie 
trojańskiej, arystokraci poszukiwali swych przodków pośród wymie-
nionych wodzów, rozmieszczenie kontyngentów stanowiło nawet 
argument w sporach politycznych, jak chociażby w przypadku kon-
fliktu pomiędzy Atenami a Megarą o wyspę Salaminę12. Jak widać, 
już w czasach antycznych Katalog był traktowany przez Hellenów 

10  Ku tej, zdecydowanie rzadziej przytaczanej tezie, jakoby Katalogi były elemen-
tem wcześniejszym skłania się m.in. J. V. Luce, dz. cyt., s. 149.

11  M.in.: Homer, Iliada, XI, 92–154 (przewagi Agamemnona), XI, 300–305 (zwy-
cięstwa Hektora) oraz XX, 382–407 (potyczki Achillesa).

12  Ajas, syn Telamona z Salaminy prowadzi ze sobą 12 okrętów i stacjonuje wraz 
z Ateńczykami. W trakcie sporu jednym z argumentów na rzecz Aten było 
właśnie umiejscowienie Salaminy w Katalogu w sposób sugerujący, iż choć 
jej wojska prowadzi wybitny dowódca, to jednak jest ona częścią Aten. Nie 
sposób ustalić, czy w czasach Homera faktycznie tak wyglądała sytuacja i po-
między Salaminą a Atenami istniały bliższe związki, czy może w czasach kon-
fliktu odpowiednio przekształcono tekst, by wspierał prawa jednej ze stron. 
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jako źródło historyczne. To stwierdzenie nawiązuje w dość oczy-
wisty sposób do kolejnego ważnego pytania. Jakie czasy opisywał 
Homer, a konkretnie jaki okres stanowi podstawę dla Katalogów?

Odpowiedź oczywiście również nie jest jednoznaczna. Niektó-
rzy, pośród nich, m.in. R. Buzby, zakładają, iż przedstawione przez 
Homera wyliczenie odzwierciedla stan minionej epoki mykeńskiej. 
Na potwierdzenie swojej tezy podnoszą najczęściej znaczenie My-
ken i innych miast tamtych czasów, m.in. Tirynsu, Pylos, Krety, Or-
chomenos, których flota liczyła najwięcej okrętów13. Stanowisko 
przeciwne przyjmuje, że Katalogi raczej oddają sytuację z VIII w., 
czyli czasów życia Homera, głównie ze względu na pojawienie się 
innych poleis, nie odgrywających jeszcze istotnej roli w poprzedniej 
epoce. R. Castelden podnosi, iż Katalog Trojański przedstawia sytu-
ację mniej więcej sto lat po wojnie trojańskiej14, spośród polskich 
badaczy natomiast K. Kumaniecki i J. Mańkowski zwracają uwagę, iż 
Ateny stały się ważnym centrum kultury dopiero ok. 1 100 r., a zatem 
najprawdopodobniej również dopiero wtedy mogły wystawić dość 
liczną flotę 50 okrętów15. Uwzględniając wszystkie te wątpliwości, 
najsłuszniejsze wydaje się być trzecie podejście – Katalog Okrętów, 
tak jak i cała Iliada, jest efektem zmieszania tych dwóch epok w ra-
mach literackiej stylizacji. Poeta łączy znane odbiorcy elementy 
z tymi z pogranicza mitu i historii. Wojskiem dowodzi więc Aga-
memnon, posiadający najliczniejszą flotę. Niewiele w sile ustępują 
mu władcy potężnych grodów okresu mykeńskiego. Z drugiej strony 
wymienienie licznych pomniejszych miast świadczy raczej o tym, iż 
musiały być one Homerowi znane osobiście, a więc istnieć w okre-
sie IX–VIII w. Beocja, której największym ośrodkiem były potężne 
w czasach mykeńskich Teby, wystawia zaledwie 50 okrętów, tyle 

Niezwykły szacunek otaczający dzieła Homera powoduje, iż druga wersja 
wcale nie jest nieprawdopodobna.

13  R. Buzby, Truth, Fiction, Tradition: Homer and Troy, „Cross-sections” 2006, vol. II, 
s. 11–34.

14  R. Castleden, Wojna trojańska, Warszawa 2008, s. 57. 
15  K. Kumaniecki, J. Mańkowski, dz. cyt., s. 28.
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samo, na ile mogły sobie pozwolić VIII wieczne Ateny16. Co więcej, 
same Teby już nie istnieją, zniszczone w legendarnej wyprawie epi-
gonów, pośród których znajdował się m.in. Diomedes. Wspomniane 
przez Homera są zaledwie Hypoteby (Teby Dolne) – najprawdopo-
dobniej część miejska, niegdyś otaczająca pałac17. Wszelkie wąt-
pliwości związane z dużo lepiej rozwiniętym Katalogiem Greckim 
znajdują również zastosowanie przy skromnym Katalogu Trojan. Nie 
sposób dokładnie określić jego wiarygodności i niestety koniecz-
ne jest przyjęcie, iż zawarte są w nim również elementy poetyckiej 
konwencji18. Przedstawienie wojsk achajskich wymagało skontra-
stowania ich z siłami drugiej strony. Chęć przeniesienia słuchacza 
w czasy wielkiej wojny zmuszała do pewnej archaizacji, odwołania 
się do tradycji oraz greckich wyobrażeń o Troi i jej sprzymierzeńcach. 
Historia bowiem wciąż sprzęgnięta była z mitem19. Jednocześnie 
słuchacze potrzebowali rozpoznać elementy znane, współczesne, 
poświadczające słuszność ich kultury, czy stylu życia. Można zatem 
uznać, iż Poeta przyczynił się do pewnej polaryzacji20, wprowadze-
nia pierwszego, jeszcze niezbyt wyraźnego podziału na „Grecję” 
i „Wschód”, który jednak ugruntował się w świadomości Hellenów, 
by swój szczyt osiągnąć w trakcie wojen perskich. Oczywiście, 
Homer nade wszystko opiewa Greków, ale niejako mimochodem 
jednocześnie przedstawia powstawanie nowej sceny politycznej 
na terenach Anatolii.

16  Inaczej: R. Buzby, dz. cyt., s. 29.
17  K. Gębura, Poikilia: szkice antyczne, Siedlce 2010, s. 35.
18  T. Bryce, dz. cyt., s. 129.
19  Jako przykład mogą posłużyć wspomniane wcześniej dzieje Teb. Homer znał 

historię wyprawy Siedmiu przeciw Tebom oraz najazdu epigonów. Wyraźnie 
świadczy o tym fragment wypowiedzi Diomedesa: „Chyba to wiesz, żeśmy 
Teby o siedmiu bramach zdobyli” – Homer, Iliada, IV, 406. Stąd wniosek, iż wy-
prawa epigonów musiała mieć miejsce przed wojną trojańską. Współcześnie 
wiemy natomiast, iż mykeńskie Teby zostały zniszczone w czasie migracji Do-
rów, czyli rzeczywiście w okresie, w którym toczyć się miała wojna o Helenę.

20  Y. Huang, Orientalism in the Ancient World: Greek and Roman Images of the 
Orient from Homer to Virgil, „Bulletin of the Institute for Mediterranean Studies” 
2007, nr 5, s. 115–129.
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Warto jeszcze na chwilę powrócić do kompozycji obu Katalogów. 
Katalog wojsk Achajów zaczyna się od liczącej 10 wersów inwokacji 
do Muz. Poeta bowiem sam, bez boskiej pomocy, nigdy nie byłyby 
w stanie wymienić wszystkich przybyłych pod Troję, a i tak zmuszo-
ny jest ograniczyć się jedynie do najważniejszych dowódców oraz 
ilości przywiedzionych przez nich okrętów. Po tym wstępie kolejne 
265 wersów poświęcone jest opisowi floty greckiej. Opis oddziałów 
Trojan również zaczyna się od elementu boskiego, ale przedstawio-
nego zgoła inaczej. Na radę do pałacu przybywa Iris i radzi Hek-
torowi zwołać sprzymierzeńców. Jej pojawienie się nie ma jednak 
na celu podkreślenia potęgi obrońców: dwukrotnie przywołana jest 
ponownie siła Greków. Iris przynosi „wieść żałosną” i porównuje ilość 
wrogich wojsk do liści na drzewach i ziaren piasku na wybrzeżu. 
Słysząc to, armia gromadzi się w pośpiechu. Homer nie potrzebu-
je jednak tym razem wsparcia Muz, by wymienić ludy zjednoczo-
ne pod dowództwem Hektora. Czyni to zaledwie w 62 wersach. 
Co więcej, każdemu plemieniu jest poświęcone średnio 3–5 wersów, 
podczas gdy najmniej liczna flota grecka, licząca trzy okręty, dowo-
dzona przez Nireusa, którego jedyną zaletą jest uroda, opisana jest 
w pięciu wersach21. Może to świadczyć o tym, iż wschodnie tereny 
były Poecie mniej znane niż rodzima Hellada, jednakże aby dopełnić 
opis przygotowań do bitwy, pragnie on chociaż oględnie zarysować 
sytuację obrońców.

Mimo wszystko, Homer nie wprowadza nadmiernych rozróżnień 
pomiędzy poszczególnymi stronami konfliktu. Niewątpliwie poja-
wiają się elementy odróżniające Achajów i Trojan, jednak nie są one 
tak wyraźne, jak późniejsze różnice pomiędzy Grecją a Persją. Troja 

21  Zaledwie dwa wersy w Greckim Katalogu poświęcone są Ajasowi z Salaminy. 
Jest to kolejny fragment budzący wątpliwości. Czy wskutek przeoczenia Ajas 
nie znalazł się w wyliczeniu i w którymś momencie postanowiono dodać te 
dwa krótkie wersy, by tak istotnej postaci całkiem nie pominąć? Czy może 
nieprzypadkowe jest wymienienie Salaminy tuż po flocie Ateńskiej, niemal-
że jako jej części, stanowiące swego rodzaju manifest polityczny? To drugie 
stanowisko przedstawia m.in. K. Gębura, dz. cyt., s. 44. Por. również wyżej, 
przypis 13.
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mogłaby być jednym z licznych poleis, jej mieszkańcy nie są przed-
stawieni jako typowi nieprzyjaciele. Wręcz przeciwnie, przejmująca 
scena pożegnania Hektora z Andromachą, bądź też rozpacz Pria-
ma oraz Hekuby, mających świadomość, że ich syn czeka na śmierć 
z ręki Achillesa, wzbudzają raczej współczucie22. Oczywiście, Trojanie 
nie są bez winy – ich książę, Parys, okazał bowiem niezwykłe wręcz 
lekceważenie prawa uznawanego wówczas przez cały cywilizowa-
ny świat, czy prawa gościnności, nie tylko porywając żonę swego 
gospodarza, ale również grabiąc jego dobytek23. Podobnie Panda-
ros lekceważy przysięgę24 złożoną przez władców obu stron i usiłu-
je ugodzić z łuku Menealosa. Pandar czyni to w pewnym stopniu 
nieświadomie, z podszeptu Ateny, ale jednak decyduje się złamać 
słowo dane przez Priama w imieniu wszystkich Trojańczyków. Tro-
janie zatem mogą cechować się mniejszym hartem ducha – łatwiej 
im naruszyć obowiązujące prawa. Nie są również tak waleczni jak 
Grecy: Achajowie, nawet pomimo tego, iż na prośbę Tetydy Zeus 
nie jest im przychylny, odnoszą więcej sukcesów. Spore fragmenty 
poszczególnych pieśni poświęcone są przewagom Agamemnona, 
Menelaosa, Diomedesa, Ajasów, nawet Patrokla. Powrót Achillesa 
na wojenną scenę jednoznacznie przypieczętowuje klęskę Trojan. 
Po przeciwnej stronie wyróżnia się jedynie Hektor, z epizodycznie 
pojawiającym się Eneaszem, którego jednak nazbyt często boska 
matka ratuje z opresji, oraz wodzami Lyków25. Bez wątpienia różnice 
te powodowane są także celem epopei – jest ona przeznaczona 
dla Greków. Wszyscy słuchacze wiedzieli, kto odniósł zwycięstwo 
i trudno oczekiwać, aby zamiast zapoznawać się z bohaterstwem 
własnych przodków, chcieli słuchać o ich porażkach. Trojanie jednak 

22  A. Erskine, Troy between Greece and Rome: Local Tradition and Imperial Power, 
New York 2001, s. 55.

23  Jedyną inną istotą, która nie okazała szacunku temu prawu był Cyklop Poli-
fem, który dla odmiany złamał zasady obowiązujące gospodarza, zabijając 
towarzyszy Odysa. Zob. Homer, Odyseja, IX, 259–278.

24  A. Erskine, dz. cyt., s. 54.
25  Tamże, s. 56.
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nie byli im całkowicie obcy – w kulturze ugruntowały się liczne opo-
wieści o uciekinierach spod Troi, stosunki handlowe wymagały stałej 
interakcji ze wschodem, wiele z mitów toczyło się poza granicami 
właściwej Grecji. 

Największą różnicę pomiędzy stronami konfliktu stanowią tak 
naprawdę sojusznicy. Achajowie to jeden lud, połączony wspólnotą 
religii, kultury i języka, nawet pomimo wyraźnego zindywidualizo-
wania dużej części przywódców, z których każdy ma swoją armię 
oraz polis. Tymczasem pośród ludów Anatolii większy akcent poło-
żony jest na zróżnicowanie kulturowe26. Oddziały sprzymierzeńców 
mają własnych wodzów, gdyż władają odmiennymi językami – stąd 
teoretycznie oddziały z Frygii lub Lykii mogłyby nie rozumieć pole-
ceń Hektora. Podczas gdy Achajowie atakują w ciszy, co najwyżej za-
chęcani słowem króla, który może przemawiać do wszystkich wojsk, 
Trojanie ruszają z krzykiem niby ptactwo, ponieważ poszczególne 
zawołania wojenne i rozkazy różnią się od siebie27. W takich momen-
tach najwyraźniej widać, iż wojna trojańska toczyła się nie pomiędzy 
Grecją a Troją, lecz zjednoczonymi pod wspólnym dowództwem od-
działami greckich polis i wojskami Trojan oraz ich sprzymierzeńców.

Homer wymienia szesnaście ludów, które w ślad za H. Brycem 
można podzielić na pięć grup, w oparciu o podziały geograficzne28.

Z Troady pochodzą Trojanie, Dardanowie, Zelejczycy.
Za Hellesponem żyją Trakowie, Pajonowie i Kikoni.
Na południe od Morza Czarnego znajdują się Halidzoni  

oraz Paflagończycy.
Na południe i południowy-wschód od Troi są Myzowie i Frygowie.
Południowo-zachodnią Anatolię zamieszkują Majoni, Karowie  

i Lykowie.

26  Chociaż pomimo tego postacie epizodyczne najczęściej są (lub są określane) 
wciąż Trojanami.

27  Tak czyni np.: Agamemnon w Pieśni IV, kiedy wyrusza przejrzeć wszystkie od-
działy. Wojska potem ruszają w ciszy, i choć „Każdemu rozkazy wydaje / własny 
dowódca”, nie powstaje hałas towarzyszący atakowi Trojan, gdzie „gwar nie był 
jednaki u wszystkich i mowa nie jedna”. Homer, Iliada, IV, 231–438. 

28  T. Bryce, dz. cyt., s. 127–128.
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Niejaki problem może tu stanowić próba przyporządkowania 
Pelazgów, zamieszkałych w Larisie. Był to autochtoniczny lud za-
mieszkujący tereny Półwyspu Bałkańskiego przed pojawieniem się 
Greków. Homer ma najwyraźniej tego świadomość: ich nazwa po-
jawia się kilkakrotnie, m.in. w określeniu jednego z miast tesalskich, 
podległych Achillesowi, które w odróżnieniu od Argos Diomedesa, 
nazywał „Argos Pelazgijskim”29. Podobnie Zeus wzywany jest przez 
Peleidę słowami: „Dzeusie mocarzu, co władasz Dodoną, boże Pela-
zgów”30. Pelazgowie zatem, wyparci z Grecji przez Dorów, osiedlili się 
we wspomnianej Larisie. Miast o tej nazwie było przynajmniej kilka, 
stąd jedynie z pewną dozą prawdopodobieństwa można próbować 
określić, które zostało wspomniane przez Homera. Najbardziej od-
powiednia wydaje się być Larisa w Tracji31. Pelazgowie wymienieni 
są pomiędzy ludami zamieszkującymi Troadę, a Trakami. Katalog 
dopiero później powraca do Azji Mniejszej, więc gdyby Homer miał 
na myśli Larisę położoną bliżej Myzii lub Lykii zapewne wspomniałby 
o niej dopiero przy opisie tamtych terenów. Umiejscowienie Pela-
zgów w Tracji zwraca uwagę na ciekawy element. Zamieszkujące 
tę krainę ludy, czyli wspomniani Pelazgowie, Trakowie, Kikoni oraz 
Pajoni są jedyną grupą trojańskich sprzymierzeńców spoza Anatolii. 
Faktem jest, iż od Troady dzieli ich wąski przesmyk Hellespontu, lecz 
geograficznie raczej są częścią Półwyspu Bałkańskiego niż Azji Mniej-
szej. Dlatego może budzić wątpliwości ich przynależność do anty-
greckiego sojuszu. Poeta nie tłumaczy wprost, dlaczego przyłączyli 
się oni do Trojan, lecz wyjaśnienia można poszukać w Odysei. Gdy 
Odyseusz u Feaków opowiada ich władcy swoje przygody, zaczyna 
od złupienia miasta Kikonów i wzięcia jego mieszkańców w niewo-
lę32. Dla Odysa mieszkańcy Tracji byli zatem obcymi, nie-grekami, 

29  I. R. Danka, Pelazgowie – autochtoni Hellady: pochodzenie, język, religia, Łódź 
2007, s. 15.

30  Homer, Iliada, XVI, 233.
31  T. Bryce, dz. cyt., s. 138.
32  Homer, Odyseja, IX, 39.
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podobnie jak Trojanie33. Taki też podział obowiązuje w  Iliadzie  – 
po jednej stronie stoją Grecy, po drugiej – wszyscy inni. Kim jednak 
byli pozostali sojusznicy Ilionu, mieszkający niejednokrotnie daleko 
na wschodzie, z którymi Achajowie raczej nie mieli okazji się zetknąć 
w czasie łupieżczych wypraw? Odległość, jaka dzieli Troję i Paflagonię 
jest bowiem porównywalna, o ile nie większa, od odległości dzielącej 
Epir, gdzie osiadł Achillesowy syn Neptolemos i Spartę Menealosa, 
co dość jednoznacznie obrazuje, że nie tylko Grecy zjednoczyli się 
przeciwko wspólnemu wrogowi, ale po raz pierwszy na taką skalę 
można uznać, iż uczyniły to ludy Anatolii. 

W pierwszym rzędzie przy Trojanach stoją ich najbliżsi krewni – 
Dardanowie. Dowodzi nimi Eneasz, syn Anchizesa i samej Afrodyty. 
Jest on również w prostej linii potomkiem Trosa, wnuka Dardanosa, 
syna Zeusa, wywodzi się więc z młodszej gałęzi tego samego rodu 
co Priam. Dotyczy go ponadto niedookreślona przepowiednia, iż 
kiedyś będzie władał Trojanami. Przepowiednia ta dała później 
wyjątkową sposobność Wergiliuszowi i Rzymianom odnalezienia 
swoich korzeni właśnie w Troi. Niewątpliwie jednak pewne legen-
dy musiały krążyć już w czasach Homera, skoro zdecydował się on 
kilkakrotnie podkreślić, że Eneasz nie tylko przeżyje zmagania, ale 
przejmie władzę. Być może wynikało to z faktu, iż w chwili powsta-
wania Iliady w mieście Priama panowała już nowa dynastia, wy-
wodząca swe pochodzenie od syna Anchizesa34, na gruzach Troi 
VIIa powstały bowiem kolejne miasta, co mogło skłonić aojdów 
do uznania, że to ocalały potomek Dardanosa odbudował Ilion 
i objął w nim rządy. 

Pozostałe ludy z Troady nie były już ani tak liczne, ani istotne, 
gdyż nie otrzymały nawet własnych nazw. Zelejczycy wprost uznani 
są za „plemię trojańskie”. Najwyraźniej zatem Priam panował nad 

33  Y. Huang, dz. cyt., s. 117. Zapewne dlatego też ich postacie nie zostały nad-
miernie rozbudowane. Na tym tle wyróżnia się pajoński bohater Asteropajos, 
jeden z nielicznych, którzy mają odwagę zmierzyć się z Achillesem. Homer, 
Iliada, XXI, 139–182.

34  K. Kumaniecki, J. Mańkowski, dz. cyt., s. 112.
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całą Troadą, której serce stanowił bogaty Ilion, kolejne oddziały zaś 
przybywają z poszczególnych miast mu podporządkowanych, a nie 
odrębnych krain. Wymieniani są zatem ci: 

„co Perkotę i Praktios dokoła zamieszkiwali, 
Sestos, a także Abydos, a nadto boską Arisbę”35 
oraz
„Lud Adrasteją władnący i Apajsosu obszarem”36.
Dopiero kolejni dowódcy prowadzą Pelazgów, Traków, Kikonów 

i Pajonów, określanych jako plemiona zajmujące bardziej rozległe 
tereny. Ich jednakże, ze względu na brak geograficznej przynależ-
ności do Anatolii, pozwolę sobie pominąć37.

Wedle Homera, Trojan wspierają jednak nie tylko ich najbliżsi 
sąsiedzi. Paflagonia leżała dalej na wschodzie, jako że jej granicę 
stanowiła rzeka Halys, odgraniczająca Anatolię i Azję. Spośród za-
mieszkujących ją plemion wyróżniali się Enetowie, do których na-
leżał wódz Pylajmenes38. Po upadku Troi mieli oni przewędrować 
przez Trację aż do północnej Italii, gdzie osiedlili się, przyjmując 
miano Wenetów. Wraz z nimi przybył na te tereny jeden z ocalałych 
dostojników trojańskich, Antenor, który założył Patavium (dzisiejszą 
Padwę) – jeden z głównych ośrodków cywilizacji Wenetów39. Zatem 
pomimo ogromnej odległości dzielącej Troję od Paflagonii można 
założyć, że ich mieszkańcy musieli być dość blisko złączeni więzami 
przyjaźni – Enetowie nie tylko przywędrowali, by udzielić wsparcia 
sojusznikowi, ale po upadku miasta przyjęli do siebie uchodźców, 

35  Homer, Iliada, II, 835–836.
36  Tamże, 828.
37  Szerzej na temat Pelzagów: I. R. Danka, dz. cyt.; odnośnie Traków: M. Zaharia-

de, Troyan Thracian allies, „THRACO-DACICA” 2010–2011, t. II–III (XXV–XXVI), 
s. 63–70.

38  Z tą postacią wiąże się znana już w starożytności pomyłka, na której bazują 
teorie o wielości autorów Iliady. Pylajmenes ginie z ręki Menealosa w Pieśni V, 
by potem pojawić się w orszaku żałobnym swego syna w Pieśni XIII. Trudno 
jednak uznać, żeby tak drobna omyłka w poemacie liczącym XXIV Pieśni miała 
być decydującym argumentem. Zob. K. Kumaniecki, J. Mańkowski, dz. cyt., 
s. 137.

39  Strabo, Geographica, XII, 3, 8.
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być może nawet przydzielając im istotne stanowiska. Wpływy Troi 
w takim wypadku sięgały naprawdę daleko na wschód i nic dziwne-
go, że potężna Wilusa znajdowała się w obszarze zainteresowania 
hetyckich władców. 

Trudniej jest natomiast określić tożsamość wymienionych później 
Halidzonów. Najprawdopodobniej zamieszkiwali również na wscho-
dzie, lecz Homer poświęca im zaledwie dwa wersy i wymienia jedno 
miasto, co zdecydowanie utrudnia umieszczenie ich na mapie. Pew-
na zbieżność pomiędzy nazwą rzeki Halys a plemieniem Halidzonów 
pozwala przyjąć założenie, iż także mieszkali u jej brzegów, zwłasz-
cza, że w Katalogu wymienieni są zaraz po Paflagończykach. Teo-
ria przedstawiona przez Strabona zakłada, iż homerycka Aliba była 
pierwotnie Chalibą na północnym wschodzie Anatolii u wybrzeży 
Morza Czarnego, które to tereny rzeczywiście są bogate w srebro40. 
W tym wypadku rzeka Halys stanowiłaby zachodnią granicę, a więc 
byłoby to najbardziej wysunięte na wschód plemię, zamieszkujące 
już tereny Azji. Niestety, Homer nie poświęca tym krainom większej 
uwagi, zaś bohaterowie z nich pochodzący pojawiają się jedynie epi-
zodycznie – najczęściej w chwili śmierci z rąk bohaterskich Achajów.

Kolejnym ludem z Azji Mniejszej, który stanął po stronie Trojan, 
byli mieszkańcy środkowo-zachodniej Anatolii. Myzja w szerszym 
rozumieniu obejmuje tereny północno-zachodniej części Azji 
Mniejszej, a zatem zachodzi na Troadę. Jej granice są dość trudne 
do określenia. Tzw. „Myzję większą” od Troady oddzielał masyw 
góry Ida, jednak granica z Frygią nigdy nie była stała. Stąd też Myzja 
często jest zwana również „Frygią Hellesponcką”. Kontrowersje do-
tyczące rozdziału Myzji od Frygii istniały już w czasach antycznych41. 
Frygowie są Trojanom bliscy z kilku względów. Sam Priam wspo-
mina, iż niegdyś gościł we Frygii i jako sojusznik walczył przeciwko 

40  Szczegółowo pochodzenie Halidzonów również analizuje Strabo; tamże, 
19–25.

41  Tamże, XII, 8, 1–2.
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Amazonkom42. Z Frygii pochodziła również Hekuba, jego żona43, 
a ponadto oba ludy łączyły raczej dość bliskie stosunki gospodar-
cze. Hektor z goryczą stwierdza, że większość kosztowności Ilionu 
została sprzedana do Frygii oraz Meonii. Można zatem przyjąć, iż 
Frygowie nie tylko przysłali sojusznicze wojska, ale też, oczywiście 
nie bezinteresownie, wsparli obronę Troi finansowo. W tekście Ilia-
dy jest to tak naprawdę jedyny fragment wprost odwołujący się 
do zależności ekonomicznych w trakcie wojny – owszem, wspo-
minane są stosunki handlowe pomiędzy różnymi krainami, często 
też miejsca definiowane są przez swoje najlepsze czy najbardziej 
charakterystyczne towary: słynne są konie z Arisby i srebro z Aliby. 
Jednakże sojusznicy przede wszystkim dostarczają wojska. Cały 
ekonomiczny ciężar prowadzenia wojny spoczywa na barkach Ilio-
nu, z tym jednym wyjątkiem, Frygami, którzy w chwili zagrożenia 
wykupili większość skarbów z grodu Priama. Jednocześnie można 
też dokonać bardziej prozaicznej interpretacji. W przeciwieństwie 
do Greków, Trojanie mogli posiadać oddziały żołnierzy najem-
nych44. O ile bowiem Dardanowie przybyli z odsieczą z powodu 
więzów pokrewieństwa, to wojska Frygijskie stawiają się, ale naj-
wyraźniej za odpowiednim wynagrodzeniem. W tym ujęciu zatem 
sprzedaż handlarzom frygijskim skarbów Priama nie byłaby formą 
finansowego wsparcia dla nieszczęsnego sojusznika, ale zapłatą 
za dostarczenie oddziałów.

Wreszcie wzrok Homera kieruje się ku ostatnim rejonom Anatolii: 
południowo-zachodnim wybrzeżom, gdzie zamieszkują Majonowie, 
Karowie i Lykowie (Lykijczycy). Majonów, zwanych inaczej Meonami, 
podobnie jak Frygów, łączą z Trojanami więzy gospodarcze – są oni 
drugim ludem, który wykupił trojańskie skarby. Co więcej, można 
odnieść wrażenie, że zarówno Meonia, jak i Frygia dla samych Tro-
jan są już krainami nieco egzotycznymi. To we Frygii, nie odległej 

42  Homer, Iliada, III, 184–189.
43  Tamże, XVI, 718–720.
44  M. Riemschneider, Od Olimpii do Niniwy w epoce Homera, Warszawa 1969, s. 66.
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Paflagonii, Priam spotyka mityczne Amazonki. Helena zaś z goryczą 
pyta Afrodytę, czy teraz może ucieknie się do kolejnego podstępu 
i zaprowadzi ją: 

„Do Frygii czy do powabnej Meonii, 
jeśli i tam ulubieńca posiadasz z rodu śmiertelnych?”45

Dla spartańskiej królowej zdaje się to być nie tylko miejsce tak 
odległe, jak Troja od Sparty, ale i równie odmienne. W sposobie za-
dania tego pytania można odnieść wrażenie, iż Frygia lub Meonia 
są dla Heleny końcem znanego jej świata. Nie wyobraża ona sobie 
kolejnej podróży, nie wspomina o miejscach dalej na wschodzie, 
o Egipcie czy zachodnich koloniach, lecz właśnie o dwóch sojusz-
niczych krainach.

Najbardziej egzotyczni ze wszystkich przedstawionych przez 
Homera ludów są jednak Karowie. Herodot, sam z pochodzenia 
Karyjczyk, uznaje ich za emigrantów z Krety, zwraca jednak uwa-
gę, iż sami uważali się za autochtonów46. Jako ich główną siedzibę 
Homer podaje Milet, który uprzednio znajdował się w minojskiej 
sferze wpływów, całkiem zatem prawdopodobne, iż jego później-
si mieszkańcy właśnie stamtąd przybyli. Co innego jednak może 
wzbudzać ciekawość. Otóż Karowie opisani są jako ci „o barba-
rzyńskim języku”47. Jest to jedyny moment, kiedy takie określenie 
pojawia się w Iliadzie. Żadnego ze wschodnich ludów Homer nie 
nazywa „barbarzyńcami”, jedynie w przypadku Karów podkreśla, 
iż są oni „barbarophonon” – „mówiący barbarzyńskim językiem”, 
czy też dosłownie „brzmiący barbarzyńsko”. Dlaczego określenie 
to dotyczy właśnie Karów, którzy wszak, będąc teoretycznie najbli-
żej spokrewnieni z Grekami, powinni mieć mowę bardziej dla nich 
zrozumiałą? Być może właśnie dzięki tak postawionemu pytaniu da 
się odnaleźć odpowiedź. Tereny Karii, jak wspomniany Milet, były 
zasiedlone, albo kolonizowane przez greckich osadników, których 

45  Homer, Iliada, III, 401–402.
46  M. Popko, Ludy i języki starożytnej Anatolii, Warszawa 2011, s. 167.
47  Homer, Iliada, II, 867.
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mowa mieszała się z rdzennym karyjskim. Przyjmując iż Karyjczycy 
faktycznie przybyli niegdyś z Krety, ich język także oparty mógł być 
na podstawach Greki, ze wschodnimi naleciałościami. Dlatego dla 
Homera „brzmiąca barbarzyńsko” nie była np. mowa Paflagończy-
ków. Ona zapewne była po prostu zupełnie inna. Natomiast na te-
renie Karii „barbarzyński język” może oznaczać właściwie „barba-
rzyńską Grekę” – w pewien sposób zbliżoną do tej znanej Poecie, 
ale jednocześnie obcą48. 

Oprócz kwestii językowej, jeszcze jeden element w opisie Karyj-
czyków zwraca uwagę. Jest to przedstawienie ich wodza, Nastesa, 
liczące pięć wersów, a więc niezwykle długie jak na Katalog Trojan. 
Nastes jednak nie zasłużył sobie na nie żadną z cnót wodzów achaj-
skich: odwagą, hartem ducha, honorem, lecz tym, iż zbroja, którą 
miał na sobie, była ze złota. Złota zbroja pojawia się jeszcze w in-
nym momencie, przy opisie jednego z władców Lików, Glaukosa. 
W żadnej z tych sytuacji nie wiążą się z nią pozytywne konotacje. 
Nastes jest „złotem okryty niby dziewczyna”49, Glaukos natomiast 
zachowuje się, jakby mu Zeus odebrał rozum, gdyż złotą zbroję wy-
mienia na należący do Ajasa „spiż wart wołów dziewięciu”50. Wyko-
nanie zbroi z tego szlachetnego metalu zatem nie tylko nie podnosi 
rangi wojownika, ale nawet odbiera mu powagę. Wojna wymaga 
surowych, trwałych materiałów, nie ozdób, stąd porównanie Karyj-
czyka do wystrojonej kobiety. Ten element dodatkowo podkreśla 
odmienność Greków, ceniących piękno, lecz w odpowiednich chwi-
lach i ludów wschodu, osiągających powoli tą słynną, przypisywa-
ną im w późniejszych wiekach dekadencję, zamiłowanie do ozdób, 
bogactwa oraz rozpusty. Żal Hektora z powodu wyprzedanych 
kosztowności również można ocenić w ten sposób, nie tylko jako 
smutek z powodu zubożenia Troi, ale niezadowolenie z utraty dóbr, 
choć w przypadku postaci tak szlachetnej jak syn Priama, wydaje 

48  Teorie tę wspiera również Strabo, dz. cyt., XIV, 2, 7–28.
49  Homer, Iliada, II, 867.
50  Tamże, VI, 236.
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się to być nazbyt dalekosiężną interpretacją. Homer jednak w pe-
wien sposób ponownie szkicuje elementy, które posłużą później 
do zarysowania wyraźnego kontrastu między greckim Zachodem 
a obcym Wschodem. 

Częściowo pod dowództwem Glaukosa pozostają natomiast 
ostatni spośród sojuszników Trojan, Lykowie (Licyjczycy), zamiesz-
kujący południe Anatolii. W Katalogu otrzymali zaledwie dwa wersy, 
w toku wojny okazali się jednymi z najważniejszych sprzymierzeń-
ców. Przede wszystkim dowodzą nimi bezpośrednio dwaj królowie, 
a zatem najwyżsi rangą51. Ponadto, jak podnosi towarzyszący Glau-
kosowi Sarpedon, nie stawili się pod Troją ze względu na siebie, gdyż 
dla nich Grecy nie stanowili zagrożenia. Przybyli, ponieważ są sojusz-
nikami Priama. Wyraźnie można tutaj dostrzec analogię pomiędzy 
Sarpedonem, jednym z najmężniejszych spośród obrońców, który 
ustępuje jedynie samemu Hektorowi, a Achillesem – najwaleczniej-
szym z Greków, który musi podporządkować się autorytetowi Aga-
memnona. Obaj wojownicy nie zjawiają się na polu bitwy ze względu 
na indywidualne zatargi, lecz na prośbę tych bezpośrednio w kon-
flikt zaangażowanych. Obaj pragną dowieść swego męstwa, gdyż 
są pierwszymi w swych krainach, nie mogą zatem okazywać strachu. 
Obaj również mają świadomość, iż bohaterstwo mogą przypłacić 
śmiercią. Sarpedon rusza do boju z zawołaniem, które najbardziej 
dosadnie oddaje tłumaczenie Franciszka Dmochowskiego: „miejmy 
z kogo chwałę, lub z nas dajmy komu!”52. Achilles przypieczętowuje 
swój los po śmierci Patroklosa, wiedząc, że jeśli go pomści i zabije 
Hektora, sam zginie. Obaj mają nawet boskich rodziców, pragnących 
ich ocalić: Zeus, ojciec Sarpedona, waha się, czy nie może oddalić cią-
żącego nad synem wyroku Mojry. Tetyda, matka Achilla, kilkukrotnie 
ostrzega go o pisanej mu śmierci. Podobieństwo tych dwóch wo-
dzów ponownie zaciera różnice pomiędzy walczącymi – Grecy nie 
walczą z okrutnymi barbarzyńcami, lecz ludźmi podobnymi do nich 

51  R. Castleden, dz. cyt., s. 158.
52  Homer, Iliada, XII, 326.
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samych. Tak jak oni stawili się na wezwanie Agamemnona, tak i ludy 
Anatolii przybyły, by udzielić pomocy Trojanom.

Oczywiście, konieczne jest uwzględnienie faktu, iż Iliada to rów-
nież w znacznym stopniu fikcja. Jeśli jednak jesteśmy w stanie uznać, 
że Poeta był na tyle zorientowany w tradycji i historii, by połączyć 
elementy mykeńskie ze światem mu współczesnym53, dlaczego mie-
libyśmy całkowicie odrzucić jego przedstawienie dawnej Anatolii? 
Jak już zostało wspomniane, Katalog Trojan i ich sprzymierzeńców 
zdaje się być mniej wiarygodny, bardziej oparty na poetyckiej inwen-
cji niż jego grecki odpowiednik. Chcąc podkreślić wagę konfliktu, 
Homer mógł nie oprzeć się pokusie zjednoczenia z jednej strony 
większości znanych mu miast greckich, z drugiej – plemion wscho-
du. Trudno wyobrazić sobie, by starożytni chcieli wysłuchać historii 
zaledwie o rabunkowym napadzie mającym na celu zdobycie miasta, 
sprawującego kontrolę nad ważnym szlakiem handlowym. Jednak-
że nawet jeśli pośród ludów Azji Mniejszej nie było to zjednoczenie 
na aż taką skalę, trudno przyjąć, żeby sami Trojanie przez kilka lat 
byli w stanie stawiać czoło potężnej greckiej armii. Ponadto, podob-
ne koalicje wcale nie były tak niezwykłe – w ten sposób podboje 
prowadzili wspominani już Hetyci, z podobnym atakiem spotkał się 
Egipt na przełomie XII i XI w.54 Teksty hetyckie również potwierdzają 
istnienie potężnych ośrodków na terenach Anatolii, zawierających 
między sobą rozmaite sojusze. Troja nie była samotną wyspą pośród 
nieznanych krain. Z Dardanami łączyły ją więzy pokrewieństwa, z Fry-
gami i Myzami gospodarcze, z Likami przyjaźń.

Oczywiście trudno mówić o zjednoczeniu w całkowicie dzisiej-
szym, słownikowym tego słowa znaczeniu. Poszczególne ludy Ana-
tolii nie poddały się jednej władzy, choć w czasie bitwy wszyscy 

53  Co również potwierdzają odkrycia archeologiczne. Jako przykład może po-
służyć, często przywoływany, tzw. Puchar Nestora odnaleziony w Mykenach, 
niemal całkowicie zgodny z homeryckim opisem.

54  K. Kumaniecki, J. Mańkowski, dz. cyt., s. 15.
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słuchali poleceń Hektora55, nie utworzyły wspólnego państwa. Jed-
nocześnie, w imię obrony swoich interesów i sojuszy, podjęli walkę 
za sprawę, która dotyczyła ich wszystkich, pomimo, że w przeci-
wieństwie do Achajów zdecydowanie bardziej różnili się pomiędzy 
sobą. Warto zwrócić uwagę, jak istotne były te zdarzenia dla Greków 
na początku kształtowania się ich cywilizacji. Homer uzmysłowił 
Hellenom, iż nie tylko oni są w stanie połączyć siły, lecz podobnie 
postąpią ludy niegreckie, zajmujące tereny na wschodzie. Homeryc-
ki opis umożliwił potem politykom, mówcom i mężom stanu wpro-
wadzenie polaryzacji na Helladę i odmienny kulturowo Wschód56. 
Podział ten nie byłby tak prosty, gdyby wojna trojańska przebiegała 
jedynie pomiędzy Achajami a samą Troją. Zupełnie inaczej wygląda 
sytuacja, gdy za tym miastem staje również zjednoczona potęga 
ludów Anatolii. Ten element niestety dość łatwo przeoczyć. Tymcza-
sem to „zjednoczenie” plemion Wschodu w dużej mierze stanowi 
o istocie i wielkości zaistniałego konfliktu, który w innym wypadku 
byłby prawdopodobnie jednym z wielu najazdów na przybrzeżną 
osadę. W ówczesnym rozumieniu, wojna trojańska mogła stać się 
pierwszym konfliktem na skalę globalną, konfliktem angażującym 
znaczną część znanego starożytnym, cywilizowanego świata. 

Iliada zatem nie tylko nakreśliła idee zjednoczenia Greków, ale 
dała też wyraz możliwości powstania koalicji na wschodzie. Nic 
dziwnego zatem, że argumenty oparte na twórczości Homera tak 
chętnie pojawiały się w późniejszym okresie, kiedy zjednoczenie 
wschodu pod berłem Persji stało się faktem, zaś losy Grecji pozo-
stawały niepewne.

55  Ten element daje podstawy do rozważenia faktycznego zakresu władzy Pria-
ma. Król Troi może bowiem mianować dowódcą swego syna, zaledwie księcia, 
choć pośród sprzymierzeńców było wielu równie godnych wodzów (chociaż-
by królowie Lyków). Być może zatem Priam sprawował hegemonię nie tylko 
nad Troadą, ale i większą częścią Anatolii. Jest to jednakże wątek zasługujący 
na szerszą analizę i zdecydowanie wykraczający poza ramy tej jednej pracy.

56  Izokrates postrzega już Trojan jako barbarzyńców, których następcami są Per-
sowie. A. Erskine, dz. cyt., s. 51.
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