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Potęga walki niezbrojnej
Wywiad z Maciejem Bartkowskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

RECENZJE

Michał NOWAKOWSKI
Nowe konteksty teoretyczne w socjologii medycyny (rec. Graham Scambler (red.), Contemporary

Theorists for Medical Sociology, Abingdon, Oxon: Routledge 2013) . . . . . . . . . . . . . . . 98



SPRAWOZDANIA

Artur Wysocki
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Rytuał protestu jako czynnik zmiany
społecznej

Magdalena Tendera

Uniwersytet Jagielloński

Celem artykułu jest uzasadnienie tezy, że rytuały społeczne - postrzegane zwykle jako konserwatywne
formy działania kolektywnego społeczeństw prostych - w istocie grają kluczową rolę w procesach zmiany
społecznej w epoce ponowoczesności. Teza o wpływie rytuałów na zmiany społeczeństw została uzasadniona
w oparciu o analizę klasycznej literatury przedmiotu oraz uzupełniona o analizę konkretnego przypadku,
ponowoczesnego rytuału społecznego, jakim jest protest społeczny. Zdaniem autorki potraktowanie
protestu społecznego jako rytuału stało się możliwe dopiero po nastaniu epoki ponowoczesnej, w której
protesty weszły trwale do kanonu rytuałów interakcyjnych społeczeństw cywilizacji zachodniej. W epoce
modernizmu protesty uchodziły za zjawisko marginalne, symptom dysfunkcji systemu politycznego i
w konsekwencji obawy przed chaosem były konsekwentnie tłumione. Zdaniem autorki świadczy to o
fakcie, że protest może być postrzegany w dwojaki sposób. Część społeczeństw - cechujących się wysokim
poziomem inercyjności struktur - postrzega protest analogicznie do rewolucji, której celem jest absolutna
wymiana struktur rządzących, w innych zaś, społeczeństwach zachodniej demokracji, protesty są doskonale
tolerowane i stanowią narzędzie reakcji na zmianę społeczną. Protest wydaje się być tym fenomenem, który
godzi potrzebę stabilności w kulturze i ciągłą zmianę społeczną. Współcześnie obserwowana intensyfikacja
protestów może być zatem rozumiana jako eskalacja form rytualnych na skutek silnych zmian społecznych.
Będąc częścią procesów kulturowych, protesty pozostają tym samym elementem szerokich, społecznych
procesów interakcyjnych.
Słowa kluczowe: rytuał, zmiana społeczna, protest społeczny.

Rytuały grają kluczową, jednak jak się zdaje mało docenioną, rolę w procesach kulturowych transforma-
cji. Brak analiz rytuałów z perspektywy ich znaczenia dla regulacji, normalizacji i selekcji czynników
wywołujących zmiany kultury spowodowany jest nieprecyzyjnością samego terminu. W konsekwencji

tych niejasności istnieje ogromna ilość łączonych z pojęciem rytuału zdarzeń i zachowań społecznych. Ob-
serwacja procesu tworzenia się nowych społeczeństw i schyłku tradycyjnych – które dodatkowo w efekcie
procesu gwałtownych wzajemnych zderzeń wydają nowe, synkretyczne formy – nasuwa stwierdzenie, że
znacząca ilość działań społecznych posiada silnie rytualny charakter. Przeszkodę we wprowadzeniu kate-
gorii rytualnych do analizy zachowań kolektywnych współczesnego świata Zachodu stanowi pokutujący
w myśli antropologicznej i tradycji socjologicznej stereotyp rytuału jako zachowania „konserwatywnego”,
charakterystycznego dla kultur stabilnych, tradycyjnych, odtwarzających się w niezmiennej formie. Efektem
takiego podejścia jest przeoczenie faktu, że współcześnie dochodzi do tworzenia się nowych form rytual-
nych, lepiej przystosowanych do gwałtownej dynamiki ponowoczesnych zmian społecznych. Jako przykład
takiej formacji, w szerokim kontekście różnych paradygmatów antropologicznych, opisany zostanie protest
społeczny.

http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl
c� 2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
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Protest jako rytuał

To, co w niniejszym artykule nazwane jest porządkiem rytualnym protestu, opisał Ralph Turner (1969) jako
zestaw podstawowych symptomów pozwalających odróżniać protesty społeczne od zamieszek, rebelii czy
manifestacji. Turner nie określał zbioru opisanych przez siebie działań mianem porządku rytualnego, jednak
ich stałość i powtarzalność oraz publiczny wymiar niewątpliwie świadczą o zrytualizowaniu się protestu.
Elementy porządku społecznego, które w istocie – wkomponowane w rytuały interakcyjne – stają się owym
porządkiem rytualnym protestu, to: wiarygodność, równowaga pomiędzy apelem i stosowaniem gróźb,
okazanie chęci pojednania, gry pomiędzy przywódcami oraz krytyczne znaczenie głosu opinii publicznej.
Porządek rytualny protestu można zatem scharakteryzować następująco:

� zapewnienie wiarygodności działaniom – autoprezentacja w formie szeroko rozumianej autonarracji.
Polega na publicznej prezentacji tożsamości grupy, jej symboli i postulatów oraz sytuacji, jaka zmusiła
protestujących do wyjścia na ulicę. Kluczowe jest przekonanie opinii publicznej, że wybrana droga
jest jedyną, jaką można było zastosować w ich sytuacji, gdyż dotychczasowe działania nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów;

� odpowiednie stosowanie elementu apelu i groźby – konieczne jest zachowanie równowagi między
przesłaniem społecznym i szantażem. Sam apel nie pozwala na przyciągnięcie niczyjej uwagi, ale
odpowiednio sformułowana groźba i, co za tym idzie, obawa konsekwencji ostracyzmu pozwala
utrzymać zainteresowanie opinii i agentów władzy; - manifestacja gestów pojednania jest konieczna,
ponieważ musi być jasno zakomunikowane, że protestujący nie chcą eskalacji konfliktu, pragną jedynie
uzyskać należne im przywileje i w każdym momencie, kiedy pojawi się szansa, gotowi są ustąpić.
Jest to ważny element również o tyle, o ile brak chęci pojednania sprawia, że społeczeństwo zaczyna
postrzegać działania protestujących jako fanaberie i szybko może odmówić swojego poparcia;

� odpowiednie zachowanie przywódców – przywódcy są tym aktorem społecznym, który formułuje
postulaty, strategie działań oraz podejmuje kluczowe dla przebiegu protestu decyzje. Specyficzne dla
protestu jest to, iż jego przywódcy wchodzą z agentami porządku polityczno-społecznego w relację
„targowania się”, w której obaj publicznie, z jednej strony, „oczerniają” przeciwnika, „wybielając”
siebie, z drugiej – w momencie dojścia do porozumienia wzajemnie oficjalnie wycofują wystosowane
oskarżenia i niezręczne epitety; - udział i zaangażowanie opinii publicznej – ostatecznie o skuteczności
działania przesądza stopień zaangażowania całego społeczeństwa, które jest świadkiem i uczestnikiem
widowiska jednocześnie (Turner 1969).

Ralph Turner pisze, że akt protestu scharakteryzować można stwierdzeniem, iż takie „działanie wy-
raża żal, przekonanie o pomyłce i niesprawiedliwości; protestujący nie są zdolni skorygować warunków
bezpośrednio własnym wysiłkiem; działanie ma na celu zwrócenie uwagi na ów żal; działanie oznacza
także prowokacje do aktywności naprawczej podejmowanej następnie przez niektóre grupy zaangażowane;
protestujący zależni są od pewnej kombinacji współczucia i lęku aby przeciągnąć społeczeństwo na swoją
stronę. Protest oscyluje pomiędzy relatywnie perswazyjnym oddziaływaniem a relatywnie przymuszającymi
kombinacjami działań” (Turner 1969: 916).

Zatem niezbędna dla pożądanego przebiegu protestu jest dramaturgia zachowania, która powinna nieod-
łącznie towarzyszyć zgromadzeniu jako wyraz poczucia krzywdy, bezradności, desperackiego apelu o reakcję
społeczną – wszystko to w teatralnym, przerysowanym stylu. Porządki rytualne licznych, współczesnych
form interakcji społecznych nie zostały jeszcze opisane. Do takich zjawisk należeć będą m.in.: wybory
polityczne, manifestacje, festiwale artystyczne. Uporządkowanie ich w ramach nowych typologii wymaga
dalszych obserwacji i poszukiwania różnic, jakie występują pomiędzy nimi.

O rytuałach społecznych można powiedzieć ogólnie, że ich funkcje są na tyle różnorodne, aby umożliwić
restytucję kultury – np. rytuały powojenne i post-traumatyczne. Zgromadzenia takie w równym stopniu
pozwalają na utrwalanie kultury. Do nich zaliczać się będą tzw. rytuały odnawiania. W przypadku
politycznych struktur inercyjnych formacje rytualne ulegają zaostrzaniu (np. systemy totalitarne), służąc tym
samym podtrzymaniu zagrożonego porządku społecznego. Inne zjawiska z tej grupy stabilizują i regulują
układy władzy i podległości, a zatem porządek interakcyjny, także w przypadku interakcji między różnymi
strukturami społecznymi, np. potlacz – rytuał opisany przez Bronisława Malinowskiego. Zasymilowane
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nowe elementy takie, jak: protesty, manifestacje, wybory powszechne, festiwale sztuki, stanowić zatem
będą tylko kolejne fenomeny tej klasy zjawisk. Ostatnie z wymienionych wprowadzają w przestrzeń
kultury coraz to nowe regulacje, utrzymując jednocześnie porządek interakcyjny (w sensie Goffmanowskim).
Rozmaite grupy interesu forsują różne wizje rzeczywistości, które są komplementarne, alternatywne lub
konkurencyjne, tworząc sytuacje konfliktogenne. Jest to proces, który jest konsekwencją kurczenia się
pierwotnych, lokalnych społeczności, przy równoczesnym tworzeniu się konglomeracji wielkomiejskich i
zbiorowości charakteryzujących się większą anonimowością. Zmiana społeczna jest przeprowadzana dzięki
elastyczności rytuałów i ich zdolności do adaptacji nowych interpretacji kulturowych na potrzeby przetasowań
demograficznych i socjoekonomicznych. Zaburzenia strukturalne, jakie miały miejsce w epoce modernizmu i
są spotykane obecnie, nie doprowadziły do spadku ilości formy rytualnych, a jedynie do ich mutacji oraz
tworzenia się nowych, lepiej przystosowanych do dynamicznego kontekstu społeczno-kulturowego.

Rytuał można zdefiniować zatem także jako publiczne działanie grup społecznych i element procesu
interakcji społecznej, który charakteryzuje się ustaloną zwyczajowo i dającą się opisać z zewnątrz sekwen-
cją zachowań, mającą na celu wprowadzanie, umacnianie lub zmianę (dekompozycja) regulacji znaczeń,
wymagających tego typu kategorii opisu i porządkowania społeczeństwa w obrębie danej kultury.

Rytuały są wewnętrznymi mechanizmami kultury, realizacjami i świadectwem żywotności jej mitów,
uzasadnień, historii. Modyfikują się one i formują się na jej użytek. Zasadniczo to właśnie dominujące w
dyskursach narracje społeczne decydują o tym, co wolno, co należy; definiują role, zakazy i nakazy. Zatem
poprzez różnorodne rytuały toczy się walka o społeczną dominację, Na płaszczyźnie publicznej zmiany
obserwowane są najszybciej i są najbardziej brzemienne w skutkach. One też często wymuszają zmiany w
życiu prywatnym, które poddaje im się znacznie wolniej, podobnie jak kultura. Współczesne formy rytuale
nie dotyczą całości społeczeństwa, jak było to niegdyś, a raczej części zaangażowanych w dane znaczenia i
regulacje społeczne jego członków.

Zasadniczo potencjalne zmiany dotyczą wszystkich obywateli społeczeństwa. Przy czym społeczeństwa
dzisiejsze są otwarte, a zatem całościowa zmiana nie jest obligatoryjna w takim sensie, w jakim ma to miejsce
w przypadku społeczeństw pierwotnych ze względu na niemożność określenia tej całości.

Przemiany w obrębie zachowań rytualnych były silnie związane z procesami globalizacji, industrializacji
oraz postępującej centralizacji władzy politycznej (Tilly 1983). Dwa pierwsze z tych zjawisk doprowadziły do
rozbicia wspólnot lokalnych i spadku znaczenia więzi pokrewieństwa dla utrzymania kultury. Natomiast
centralizacja władzy wymusiła konieczność tworzenia się struktur nacisku społecznego na tak zmienionych
aktorów politycznych, którzy oddalili się geograficznie i personalnie.

Wskazując podstawowe zasady funkcjonowania czy też kierunek przemian współczesnych rytuałów,
można je opisać następująco:

� Różnorodna, zewnętrzna forma rytualna zjawiska służy jego społecznej identyfikacji i umożliwia
subiektywną lokalizację zmiany konkretnej regulacji kultury związanej z rytuałem oraz umożliwia
określenie roli tej regulacji w interakcjach społecznych; w związku z czym:

� Funkcja danego rytuału jest stała. Dotyczy to również społeczeństw stabilnych, pierwotnych – co jest
nawet bardziej oczywiste;

� Rytuały utrwalają, redefiniują bądź zmieniają regulacje społeczne, czyli interpretacje podstawowych
kategorii społecznych: płci, wieku, kompetencji zawodowych, narodowości, praw i obowiązków, wiary,
symboli politycznych i religijnych, etc.

� Cel rytuału jest priorytetowy względem poszczególnych elementów jego formy;

� Cykliczność rytuałów jest niezależna od czasu naturalnego, zjawisko to obecnie związane jest bezpo-
średnio z czasem strukturalnym;

� Zmiana społeczna jest możliwa dzięki narracyjnej formie mitu, który jest opowiadany w formie
rytualnej interakcji. W praktyce narracja to proces działania, którego intersubiektywny wymiar
pozwala na dekompozycję mitu w procesach „dialektyki” społecznej;

� Zmiana społeczna wprowadzana poprzez rytuał może zostać w znacznym stopniu zaplanowana
i przewidziana, co możliwe jest dzięki monitorowaniu i kontroli zewnętrznych czynników przez
instytucje i aktorów społecznych, ale przede wszystkim dzięki znajomości mitu. Wprowadzanie
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nowych regulacji jest stałym elementem dyskursu i poprzedzane jest kampaniami informacyjnymi,
działaniami kulturowymi, etc. Istnieją także interakcyjne formy rytualne zapobiegające zmianom
społecznym.

Inercyjność społeczna jest zjawiskiem naturalnym, nawet dla dynamicznych społeczeństw, stąd zmiany
społeczne ponowoczesności charakteryzuje ścisłe podporządkowanie się regułom dyskursu. Jeśli natomiast
idzie o skuteczność, rytuały towarzyszące spotkaniom kultur nie gwarantują wzajemnych zmian regulacji.
Zwykle jest tak, iż aktualne regulacje (normy, zasady działania czy prawo) nie są w stanie zaspokoić
jednocześnie często sprzecznych oczekiwań. Ważne jest natomiast, czy nowa kategoria, bez względu na
fakt jej społecznej akceptacji, pojawiła się w przestrzeni publicznej, gdyż wzrost dostępnych opcji wyboru
społecznego jest pierwszym symptomem zmian. Zwykle normy zagrażające porządkowi społecznemu nie są
dopuszczane do przestrzeni publicznej.

Zastanawiające jest, jak radykalnie została w antropologii postawiona granica między zjawiskami ry-
tualnymi kultur obcych i historycznie wcześniejszych a współczesnym światem Zachodu. Należy być
ostrożnym, aby poprzez uznanie polaryzacji „my”-„oni”, „wtedy”-„teraz” nie wylać dziecka z kąpielą.
Moim zdaniem – co już zostało wspomniane – wiele mechanizmów utrzymało swoją formę w niemal
niezmienionej postaci. Zasadniczym modyfikacjom ulega jednak ich treść, zaś rozluźnianie i mieszanie
się granic struktur społecznych daje wrażenie „odmiennej rzeczywistości”. Jest to proces specyficznych
zmian, ale zachodzących w obszarze znaczeń, symboliki i treści. Zdaje się on natomiast nie dotyczyć samych
mechanizmów kulturowych. Rytuały społeczne – jak się można sądzić – dopiero w XXI wieku w pełni
aktywizują swoje możliwości i zapobiegają ostrym kryzysom kultury. W przypadku analizy zjawiska rytuału
koncentrowanie się na magii i religii jako jedynych lub głównych treściach rytuału prowadzi w pułapkę
mistycyzmu. Tożsamość tego zjawiska jest przecież w swych fundamentach neutralna, należy ono do tego
świata. Rytuały są fenomenami życia społecznego. Strukturalizują one przestrzeń społeczną i związane
z nią hierarchie znaczeń, porządkują symboliczny kapitał kulturowy, legitymizują normy wynikające z
tradycji i umożliwiają przechodzenie jednych form kultury w inne. Przestrzeń publiczną, którą wykorzystują,
wypełniają symbole i treści wytworzone przez człowieka poza światem naturalnym – w świecie trudno
uchwytnej kultury. Rytuały, pozornie antagonistyczne do dynamicznej przestrzeni publicznej, wyznaczają
kierunki jej zmian i wskazują jednocześnie, jaka zmiana w danym momencie nie jest możliwa.

Działania jednostek w trakcie rytuału ogniskują się w konkretnych obszarach tej przestrzeni publicznej,
która jest fundamentem idei ładu społecznego. Ingerując w jej treści, doprowadzają do jej transformacji.
Jest to przestrzeń zgody i jednocześnie potencjalnego konfliktu, a więc grunt odpowiadający istocie kultury
danego społeczeństwa. Przez to nadany jest owej przestrzeni aspekt silnie wspólnotowy i wymiar sakralny,
zatem wyjątkowy.

Zdaniem autorki, potraktowanie protestu społecznego jako rytuału stało się możliwe dopiero po nastaniu
epoki ponowoczesnej, w której protesty weszły na trwałe do kanonu rytuałów interakcyjnych społeczeństw
cywilizacji zachodniej. Protest można zdefiniować jako publiczną manifestację niezgody lub niezadowolenia,
jednak w różnych społeczeństwach aktywność manifestująca niezgodę nabiera innego znaczenia. W epoce
modernizmu protest uchodził za zachowanie marginalne, świadczył o dysfunkcji systemu politycznego
i w związku z tym, że postrzegany był jako poważne zagrożenie porządku społecznego, był tłumiony.
Działania zagłuszające głosy kontestacji powszechne są ciągle jeszcze na wschodzie Europy. Świadczy to
o fakcie, że część społeczeństw – cechujących się wysokim poziomem inercyjności struktur politycznych –
postrzega protest analogicznie do rewolucji, której celem jest absolutna i szybka wymiana struktur rządzących.
W innych, ponowoczesnych społeczeństwach, protesty są doskonale tolerowane, powszechne i stanowią
narzędzie adaptacji szybkich zmian społecznych oraz kulturowych. Tym samym pozostają mechanizmem
normalizacji szerszych procesów interakcyjnych. Aby zrozumieć, czym współcześnie stają się protesty
społeczne, należy najpierw wyjaśnić, w jaki sposób „konserwatywny” rytuał funduje zmianę społeczną.

Przestrze

´

n publiczna a zmiana społeczna

Rytuał jest matrycą interakcji społecznych, do której poszczególne działania posiadające swój bagaż sym-
boliczny muszą zostać wkomponowane tak, aby ich przekaz mógł funkcjonować w przestrzeni kulturowej.
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Przestrzeń publiczna nawet w społeczeństwach zlaicyzowanych posiada osobliwy wymiar święty, zaś klu-
czowe funkcje społeczne, rytualizując się w cyklu interakcji, nabierają formalnych cech sakramentu (Eliade
2008). Publiczny wymiar rytuałów determinuje ich właściwości mitotwórcze, gdyż poprzez upublicznienie
dotychczas prywatnych znaczeń, zsakralizowana narracja tworzy relację ze strukturą panujących mitów,
historii czy prawa. Forma rytualna – jak uważał Mircea Eliade – zawsze prowadzi do przewartościowa-
nia działania w kierunku sakralizacji jego przekazu. Ale aby dane działanie posiadające przypisany mu
uprzednio sens mogło uzupełniać ceremoniał, przywołane w działaniu wartości muszą zostać poddane
dekompozycji zgodnie z panującymi regulacjami dyskursu. Celem tej dekompozycji jest rekonstrukcja
mitycznego porządku poprzez korekty dotychczasowych narracji. Tą drogą mit zyskuje kolejną interpretację,
zachowuje ciągłość i zwiększa swój potencjał przyszłych aktualizacji. „Jeżeli uznamy mitologię za odzwier-
ciedlenie stosunków społecznych” (Lévi-Strauss 1970: 286), to zmiana stosunków społecznych konsekwentnie
doprowadzi do reinterpretacji treści mitów.

Formy zachowań społecznych atypowe i pozbawione czytelnej symboliki możliwej do zaadaptowania
na potrzeby danej przestrzeni społecznej, pozostające poza zwyczajowym porządkiem interakcyjnym i
rażąco nieadekwatne do jego morfologii, nie mogą wejść w przestrzeń publiczną ze względu na ryzyko jej
destabilizacji. Stwierdzenie to uzasadnia fakt, że rytuał charakteryzuje ścisły porządek reguł postępowania,
odmienny ze względu na cel samej ceremonii. Rytualne porządki działań, czyli wzory strukturalne działań
społecznych, można opisać jako inscenizacje o zamkniętej formie przebiegające w oparciu o łańcuchy
zwyczajowo uznanych procedur, których procesy realizacji podlegają bezpośredniej obserwacji i publicznej
ocenie. Rytuał stanowi formę społecznej narracji mającej służyć utrzymaniu, modyfikacji lub restytucji
danego porządku, a więc mówiącej o jakimś stanie rzeczy, który – pomimo utopijności w treściach – jest
pożądany, konstruowany w postaci mitu. Ale także – jak zostanie to pokazane poniżej – katalizuje on zmianę
społeczną. Mit taki nie musi być „odwieczny”, mnóstwo zmitologizowanych zdarzeń współczesnych jest
punktem odniesienia dla procesów społecznych w obszarze kultury dużo silniejszym niż mity wielowiekowe.

Formy rytualne są powszechnymi w wymiarze czasowym i przestrzennym strategiami normalizacji
procesów społecznych, uniwersalnym wzorem działania. Umożliwiają one adaptację, utrzymanie lub
odrzucenie wybranych czynników, zachowań, symboli i znaczeń w toku procesów ponadindywidualnych,
intersubiektywnych. Rytuał jest fenomenem istotnym również ze względu na swój każdorazowy przedmiot,
który różnicuje procedury postępowania, a także w efekcie wpływa na publiczną percepcję rytuałów. W
sytuacji potencjalnego konfliktu, na skutek działania konkurencyjnych wartości i sposobów ich realizowania
(na zasadzie opisanych przez Victora Turnera gier społecznych), rytuały nasilają się. Można zatem powiedzieć,
ze pojawiają się one w okresach silnych kulturowych dysharmonii, aby normalizować proces zmiany.

Współczesne zmiany społeczne przebiegają już nie na zasadzie adaptacji nowego, pojedynczego czynnika,
ale na zasadzie przenoszenia się całych struktur społecznych wraz z ich systemem znaczeń, symboli i ich
wzajemnych relacji w intersubiektywny, zwykle już silnie zdynamizowany, obszar innej kultury. Turner
pisze, iż „temporalna struktura, dopóki nie znajdzie się w spoczynku i nie stanie się atemporalna, zawsze
jest podatna na zmianę – zawsze istnieją alternatywne cele i alternatywne środki ich osiągnięcia (. . . )
Gry społeczne są więc jednostkami harmonicznego lub dysharmonicznego procesu, pojawiającymi się w
sytuacjach konfliktowych” (Turner 2005: 27).. Posługując się pojęciami Claude’a Lévi-Straussa, można
powiedzieć, że rytuały są przejawem istnienia struktur głębokich. Stanowią one swoisty mechanizm mający
swoje źródło w strukturach głębokich umysłu, który manifestuje się bardzo różnorodnie, ale streścić go
można, mówiąc, że jest usankcjonowanym zwyczajowo działaniem wspólnotowym na rzecz harmonii w
przestrzeni intersubiektywnej, kulturowej. Rytuał strukturalizuje rzeczywistość w taki sposób, aby jej obraz
odpowiadał ludzkiej potrzebie orientacji w rzeczywistości.

Rytuał w procesie zmiany społecznej

Roy Rappaport definiuje rytuał jako „wykonanie mniej lub bardziej niezmiennych sekwencji formalnych
czynów i wypowiedzi, zakodowanych bynajmniej nie przez wykonujących” (Rappaport 2007: 52). De-
konstrukcja zjawiska rytuału, jakiej dokonał zaś Jack Goody (Goody 1997), sprowadza się do konkluzji,
iż nie można zdefiniować pojęcia „rytuał” w sposób satysfakcjonujący. W związku z tym, pojęcie to jest
bardzo ograniczone użytkowo, a być może nawet bezużyteczne. Wnioskiem Goody’ego jest propozycja,
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aby postrzegać rytuał jako zjawisko w obrębie „hierarchii organicznych umiejętności i procesów” wraz z
jednoczesnym uwzględnieniem formalnych, powtarzalnych zachowań, Goffmanowskich małych potyczek
(sytuacyjnych gier) oraz ceremonii na wielką skalę (Parkin 2003:13). Postulat Goody’ego jest niejasny, ale tak
sformułowaną krytykę należy uznać za słuszną. Pojęcie rytuału jest bardzo szerokie i niezbyt precyzyjne,
jednak na ten moment nie pojawiły się inne kategorie pozwalające na uporządkowanie terminologiczne w
tym obszarze antropologii.

Aby uniknąć dalszego streszczania stanowisk, dotyczących koncepcji rytuałów i polemik z nimi zwią-
zanych, przyjęto stanowisko bliskie Rappaportowi. Aby móc kontynuować nasze rozważania, niezbędne
są właściwie tylko dwa założenia, mówiące o istocie rytuału, a są one, podkreślmy, zbieżne z koncepcją
autora Rytuału i religii w rozwoju ludzkości. A zatem, po pierwsze, że jest to ceremonia społeczna o ustalonej
formie zewnętrznej; po drugie, że jest mechanizmem przetwarzania elementów zastanej rzeczywistości, mitu,
struktury społecznej, etc. Nie jest on aktem typu creatio ex nihilo. Rytuał jako forma aktywnego, społecznego
zaangażowania w interakcje w świecie ponowoczesnym jest rozumiany reaktywnie i zachowawczo, nie zaś
kreatywnie. Stanowi odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość oraz pojawiające się zewnętrzne czynniki
(a zwykle zespoły czynników) oddziałujące na daną kulturę. Sam rytuał zatem, jako instrument utrzymania
wewnętrznej homeostazy kultury, nie konstytuuje nowych znaczeń. Znaczenia, sens symboli i regulacje
kategorii kulturowych wyłaniają się w toku długo- lub krótkotrwałych, międzykulturowych oddziaływań,
ale zanim wejdą w skład innego systemu, musi dojść do transformacji tak wprowadzonego czynnika, jak i
samej przestrzeni publicznej. Dzieje się tak w trakcie publicznych rytuałów, procesów interakcyjnych, które
społeczeństwo wpuszcza w sferę publiczną i daje im, lub nie, wyraz swojego poparcia. Efektem poparcia
jest powolne tworzenie się regulacji społecznych, które uwzględniają coraz to nowe elementy. Elementy te,
pojawiając się i oddziałując stale, z czasem trwale modyfikują kulturę w procesie społecznych interakcji i
publicznych narracji, czyli współczesnych mitów.

Kultura i struktura społeczna nie są tym samym. Kultura stanowić będzie system względnie podatnych
na dekompozycję znaczeń nadanych podmiotom i przedmiotom, jej wewnętrznym konstruktom (jednostkom),
zewnętrznym wobec nich regulacjom i wytworom. Struktura społeczna jest zaś zbiorem podmiotów regulacji
kategorii danej kultury, który utrzymuje ciągłość poprzez reprodukcję biologiczną. Regulacje są to aktualne
interpretacje i sposoby rozumienia relatywnie stałych pojęć kategorii kultury. Dekompozycja to proces
prowadzący do zmiany regulacji działających w jej obrębie, to próba oddzielenia znaczącego od znaczonego
w celu przywrócenia temu drugiemu „fundamentalnego” sensu, przy czym „fundamentalny” stosuję tutaj w
znaczeniu „pożądany” i „aktualny” (zatem w istocie konieczny).

Kultura nie buduje ciągłości przez przekazywanie kolejnym członkom swoich trwałych elementów,
lecz tworzy się poprzez ciągły, cykliczny rozpad na procesy i formy rytualne (Strathern 2003). Jest to
pozorne poszukiwanie pierwotnego i transcendentalnego sensu elementu znaczonego kultury. Jednak
nie jest on znany, dane są jedynie mity jego początku i to one stanowią odwieczny substytut „realności”:
„To rytualne ponowne uobecnianie tamtego czasu, w którym realność objawiła się po raz pierwszy, leży u
podstaw wszystkich świętych kalendarzy. Święto nie jest upamiętnieniem jakiegoś mitycznego (a wraz z tym
religijnego) wydarzenia, lecz jego ponownym uobecnieniem” (Eliade 2008: 83).

Jeżeli porządek można uobecnić, uczynić go teraz i tutaj realnym, to można go również kreować. Każde
kolejne odtworzenie tego porządku jest jego kolejną interpretacją, zaś „tamten czas” jest czasem mitycznym,
funkcjonującym nie jako moment historyczny, ale jako przenośnia, punkt orientacyjny osi dynamiki kultury,
„tamten czas” jest kategorią aksjologiczną.

Rozpad na procesy rytualne nie świadczy o odrzuceniu podstawowych kategorii, ale o zużyciu się form
ich regulacji i konieczności ich dekompozycji. Jest tak ponieważ znaczenia pojęć wyrażających kategorie
kulturowe charakteryzuje polisemiczność związana z konkretnymi empirycznymi regulacjami1. Jednak ilość
takich znaczeń nie jest nieskończona w takim sensie, w jakim skończone są zasoby języka i sposoby, w
jakich dana regulacja funkcjonuje w świadomości różnych jednostek. Kategorie są jednoznaczne dopóki

1 Np. słowo „demokracja” – oznacza ustrój polityczny, w którym każdy obywatel jest równy. Pytanie jednak, kto jest
obywatelem: we współczesnej Polsce jest to każda osoba posiadająca obywatelstwo bez względu na płeć i pochodzenie
klasowe, zaś w demokracji w starożytnym Rzymie obywatelem był mężczyzna: biały, wysoko postawiony. Zatem hasło, że
w demokracji wszyscy są równi może być realizowane różnorodnie i nie oznacza tego samego. Innym przykładem są
kategorie małżeństwa, państwa, rewolucji, utopii, etc. (Zob. Koselleck 2009).
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nie pojawi się element zaburzający ład, potencjalny czynnik zmiany, „nawet oczywista sfera rzeczywistości
życia codziennego jest taką do czasu, mianowicie tak długo, jak długo jej trwania nie przerwie pojawienie
się problemu. Kiedy to się stanie, rzeczywistość życia codziennego usiłuje zintegrować sferę stwarzającą
problemy z tym, co jest oczywiste” (Berger, Luckmann 1983: 526).

Same pojęcia nie posiadają znaczenia osadzonego w sposób absolutny, można jedynie śledzić ich dzieje,
co zresztą często się czyni. Jednak próba rozróżnienia znaczącego od znaczonego nie jest w gruncie
rzeczy powrotem do źródła słowa czy symbolu, a jego ponownym ustanowieniem poprzez odarcie ze
znaczeń zużytych i okrycie nowymi. „Jedno signifié może mieć wiele signifiants: dotyczy to zresztą zarówno
signifié językowego, jak i signifié psychoanalitycznego. Dotyczy to również pojęcia mitycznego: ma ono
do dyspozycji nieograniczoną masę signifiants (. . . ) W micie (. . . ) pojęcie może rozciągać się na bardzo
wielką przestrzeń signifiants” (Barthes 2000:251). Rytuał zatem to rozdarcie kategorii kulturowych, które
sprawia, że podstawowa społeczna regulacja, jaką jest mit, zyskuje nową interpretację. Znaczone i znaczące
w istocie różnią się od siebie, ale mogą zostać czasowo skutecznie zmediatyzowane. Rozpad poszczególnych
znaczeń symboli kultury w procesie rytualnym daje szanse na odnowienie mitu. Ten sam mit może zostać
opowiedziany inaczej, wtedy ustanawia nową prawdę, „Gdy mit zostanie «opowiedziany», tzn. odsłonięty,
staje się niepowtarzalną prawdą: funduje absolutną prawdę (. . . ) z tej racji mit pozostaje w ścisłym związku
z ontologią” (Eliade 2008:100).

Nowe formy znaczeń zawsze powstają z elementów zastanych. Tylko odmienne ich przemieszanie i
zmiana ich hierarchii w rzeczywistości empirycznej stanowi o odsłonięciu jakiejś formy regulacji społecznej.
Chodzi o takie operacje narracyjne społeczności, które sprawiają, że „mit jest (. . . ) żywy, w tym sensie, że
dostarcza wzorców zachowań lub wręcz nadaje znaczenie i wartość ludzkiej egzystencji” (Eliade 1998:8),
na danym etapie procesu jej trwania. Zaś „po kosmogonii i stworzeniu człowieka miały miejsce inne
wydarzenia i człowiek taki, jaki jest dzisiaj, jest bezpośrednim efektem tych mitycznych wydarzeń, jest
przez nie ukonstytuowany” (Eliade 1998: 17). Współczesny człowiek nie jest w stanie pamiętać wszystkich
wydarzeń konstytuujących jego egzystencję w kulturze, jedynie te podstawowe i ostatnie, mające realny
wpływ na jego życie grają kluczową rolę. Wiele wydarzeń ginie w mrokach historii. Dzięki temu, że mity są
przekazywane ustnie i działają poprzez fundowanie porządku interakcyjnego, ulegają dekonstrukcjom, a
jeżeli zajdzie taka konieczność – wymieniają treść. Roland Barthes uważał, że „mitu nie określa przedmiot
jego komunikatu, ale sposób jego wypowiadania: istnieją formalne granice mitu, a nie ma substancjalnych”
(Barthes 2000: 239).

Zmiana społeczna nie odbywa się poprzez sam kontakt z nowym czynnikiem, ma ona miejsce dopiero w
momencie jego dostrojenia, „zadomawiania się” na jakimś obszarze. To, co zostaje zaadaptowane w rytuale,
istnieje już w świadomości pojedynczych członków społeczeństwa, zostało weń wprowadzone (intencjonalnie
lub przypadkowo) i zaakceptowane np. na jakimś obszarze geograficznym. W momencie kreowania nowych
form mitu w toku rytuałów społecznych czynnik inicjujący jest jego elementem zastanym. Wymaga jednak
rytualnej akceptacji w taki sposób, w jaki przyjmuje się nowego członka do społeczności. Zatem rytuał
ponowoczesny będzie rozumiany jako proces czy wydarzenie wiązania systemu kulturowego z czynnikiem
niegdyś do niego nieprzynależącym. Treść rytualnej narracji mitu o rzeczywistości jest ważniejsza dla
społeczeństwa niż obiektywna rzeczywistość, zwłaszcza, że obiektywnie dana rzeczywistość jest czymś co
najmniej nieuchwytnym (może nawet nie istnieje), zaś mit ma tę zaletę, że można go negocjować.

Rytuał a cele i warto

´

sci kultury

Robert K. Merton przedstawił w swojej koncepcji anomii społecznej rytualizm (ritualism) jako jedną z
dewiacyjnych form przystosowania się. Opisał ją jako rezygnację z realizowania celów uznanych kulturowo
(culture goals) z zachowaniem instytucjonalnych środków przeznaczonych do ich realizacji (institutional
means), które są elementem dyskursu oraz porządku interakcyjnego. Socjolog ten zanegował rytuał jako
drogę do osiągania celu i jako jeden z niewielu myślicieli społecznych radykalnie zdegradował znaczenie
rytuałów w społeczeństwie. Merton pisze o zachowaniu rytualnym jako formie przystosowania się do
sytuacji anomii, która jest jednocześnie typem skrajności w zachowaniu: „Jest ono obserwowane w tych
grupach, w których działania pierwotnie pojmowane jako instrumentalne zostają przeobrażone w cele same
w sobie. Pierwotne ich przeznaczenia zostają zapomniane, zaś rytualne przystosowanie do instytucjonalnie
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wyznaczonych kierunków staje się niemalże obsesyjne (. . . ) Taki rytualizm może być kojarzony z mitologią,
która racjonalizuje te działania, dzięki czemu pojawiają się one, aby zachować swój status środków do celu,
ale główny nacisk pochodzi z nakazów czysto rytualistycznego konformizmu, zasadniczo niezależnego od
tych racjonalizacji. W tym znaczeniu, rytuał posuwa się jeszcze dalej, gdy takie racjonalizacje nie są nawet
przywoływane” (Merton 1983: 673).

Oczywiście teoria ta nie jest klasyczną koncepcją wyjaśniającą rytuał, istnieje wiele innych definicji oraz
analiz wyjaśniających działania rytualne. Jednak fragment ten został tutaj przywołany paradoksalnie właśnie
po to, aby pomóc wyjaśnić tę formę zachowania, tym razem osadzoną w ponowoczesności, gdyż dotyczy
społeczeństwa kapitalistycznego, o którym zresztą pisał autor Teorii socjologicznej i struktury społecznej. Skąd
zatem u Mertona taka definicja rytualizmu? Bierze się ona stąd, iż cele kulturowe (culture goals) w tym
przypadku dotyczą tylko celów statusowych w społeczeństwach kapitalistycznych i jest to jedyna grupa
celów. Dlatego w jego koncepcji formy rytualne stanowią dewiację. Jeżeli zastosujemy tę teorię tylko do
jednego typu społeczeństwa i potraktujemy jeden typ wartości jako absolutny, to w skali globalnej dojść
musi do nieporozumienia. Merton się nie pomylił, wiele jednostek poświęca nieprawdopodobny wysiłek,
aby zachowywać się tak, jak jednostki osiągające sukces statusowy i robi to bezrefleksyjnie (intuicyjnie).
Jednak ich działania do tego sukcesu nie prowadzą. W gruncie rzeczy są grą pozorów. Jest to pewna
odmiana rytuału, jak wiele z nich temporalna, ponieważ związana z pewną sytuacją czy też modelem
ekonomicznym funkcjonowania kultury, który – jak już dzisiaj wiadomo – szybko starzeje się. Ale jednostki
cechujące się rytualizmem zachowania pozostają w obrębie tego samego porządku interakcyjnego. Zatem
to, co Merton określa jako rytualizm, należy do kanonu form realizacji porządku wartości kapitalizmu,
danego porządku interakcyjnego, jest elementem gry społecznej, a nie realizacją jego szczegółowych celów
materialnych. Jak pisze Mary Douglas: „Podstawowy wybór, jakiego dokonuje człowiek, dotyczy tego, w
jakiej społeczności pragnie on żyć. Następnie zgodnie z wyborem, którego dokonał, podejmuje on kolejne
decyzje i działania. W efekcie selekcjonuje określone artefakty w celu zademonstrowania dokonanych przez
siebie wyborów. Wszystkie kolejne wybory są konsekwencją tego najważniejszego dokonanego na samym
początku – deklaracji przynależności do określonej formy społecznej” (Douglas 2008: 338).

Interpretacja wskazująca na powierzchowność zachowań jako celu samego w sobie jest raczej nie do
utrzymania z tego względu, iż fakt, że nie są dostrzegalne bezpośrednie związki działania z celami oraz
ich sens, nie oznacza, że ich nie ma i wcale nie muszą być jedynie pozorne; po drugie zaś, o obecności
lub braku racjonalizacji działań przesądzić powinien ich podmiot. Przypuszczalnie pośród jednostek
wykazujących zachowania mogące zostać opisane jako puste, niewiele z nich uzna, że są one pozbawione
celu i znaczenia oraz z pewnością będą w stanie je wskazać i uzasadnić. Erving Goffman w swojej książce
Rytuał interakcyjny pisze: „Reguły postępowania, które wzajemnie zobowiązują działającego i adresata jego
działań, są spoiwem społeczeństwa, wiele jednak czynności, którymi one rządzą, wykonujemy rzadko lub
długo trzeba czekać na ich skutki. Mogłoby zatem brakować okazji do utwierdzania porządku moralnego i
potwierdzania, że społeczeństwo istnieje naprawdę. Tu właśnie kluczową rolę odgrywają reguły ceremonialne,
bo znaczna część kierowanych nimi czynności zajmuje tylko krótką chwilę, niewiele kosztuje i jest na miejscu
w dowolnej interakcji społecznej (. . . ) Gesty, które nieraz nazywamy pustymi, w rzeczywistości mają
chyba najdonioślejszy sens ze wszystkich” (Goffman 2006: 90). Pytanie o to, czy Mertonowski rytualizm
może być opisany jako reakcja na anomię, należy postawić w nieco inny sposób. Mianowicie: w jakich
sytuacjach rytualizm stanowi odpowiedź na sytuację anomii? Prawdopodobnie sytuacja taka dotyczyć będzie
społeczności inercyjnych, które zagrożone zmianą, silnie reagują inscenizacjami, aby utrzymać strukturę.

Model zachowań dewiacyjnych Mertona został wielokrotnie skrytykowany, m. in. przez Richarda A.
Clowarda (1959) czy Roberta Dubina (1959), głównie za nieprecyzyjność kategorii oraz pominięcie postawy
obojętności2. Natomiast ciekawy wątek krytyczny stanowić będzie sugestia Dubina, wskazująca na koniecz-
ność uzupełnienia typologii zachowań o dwie formy: 1) innowację wartości (Value Innovation) – przebiega
w oparciu o wprowadzenie nowych wartości (nie zaś zachowań); 2) rytualizm wartości (Value Ritualism)
– zewnętrzne podtrzymywanie wartości poprzez różnorodne zachowania (Dubin 1959). Przykładem tego
pierwszego mechanizmu byłoby – moim zdaniem – wprowadzenie regulacji polegających na uznaniu przez
Kościół katolicki ważności małżeństw poligamicznych na równi z monogamicznymi; natomiast drugiego

2 Merton jako możliwe zachowanie uwzględnił akceptację (+) i odrzucenie (-) celów kulturowych bądź środków
instytucjonalnych. Wielu komentatorów wskazuje, iż pominął on trzecią postawę: obojętność, indyferencję (0).
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byłyby np. rytuały podtrzymujące między- i powojenne rozumienie słowa „patriota” jako osoby „walczącej z
wrogiem narodowości”, które w społeczeństwach otwartych jest bezużyteczną, a nawet szkodliwą wartością.
Jeżeli kategoria patriotyzmu ma się utrzymać jako fundament kultury to idea ta musi ulec dekompozycji.

Strukturalizm i interakcjonizm a rytuał jako działanie społeczne

Jak pisze Claude Lévi-Strauss: „pojęcie struktury odnosi się nie do rzeczywistości empirycznej, lecz do
budowanych na jej podstawie modeli” (Lévi-Strauss 1970: 366). Ich definicja i opis stanowią element opisu
stosunków społecznych przebiegających poprzez konkretne, poszczególne przypadki rytuałów społecznych,
z których każdy typ dotyczy odmiennych regulacji. Zatem ukryty model może być w jakimś sensie tożsamy
z mitem jako całością swoich realizacji, zaś konkretny przypadek rytuału może być rozumiany jako forma
modelu uświadamianego. Formy rytuałów w gruncie rzeczy są bardzo proste. Jest faktem, iż „modele
uświadamiane, zwane potocznie ‘normami’, odznaczają się maksymalnym ubóstwem z racji pełnionych
przez nie funkcji, którą – zdaniem autora Antropologii strukturalnej – jest utrzymanie zwyczajów i wierzeń,
nie zaś odsłanianie ich mechanizmów” (Lévi-Strauss 1970: 370). To wystarczy, aby przy użyciu aparatury
strukturalnej zdefiniować cel rytuału.

Stanowisko pozostające w obszarze tej samej dyskusji, mówiące o tym, iż nasze zachowanie społeczne jest
zależne od czynników pozajednostkowych, można łączyć z myślą Ervinga Goffmana. Zgodnie z poglądami
autora Rytuału interakcyjnego, podstawę życia społecznego stanowią zinternalizowane reguły interakcji. Jednak
socjolog ten uważa cechy „odwieczne” za nabyte w toku socjalizacji: „Uniwersalna natura ludzka nie jest
czymś specjalnie ludzkim. Uzyskując ją, człowiek staje się pewną konstrukcją zbudowaną nie z wewnętrznych
skłonności psychicznych, ale z odciśniętych na niej reguł moralnych. To one, o ile ich przestrzega, przesądzają
o jego samoocenie i ocenie współuczestników spotkania, alokacji uczuć i praktykach, które będzie stosował w
celu utrzymania przepisanej, obowiązkowej równowagi rytualnej” (Goffman 2006: 46). Victor Turner uważał,
że działanie społeczne jest wynikiem świadomych czynności podmiotów społecznych. „Gry społeczne” są
jednostkami procesu społecznego i ujawniają się jako publiczne, epizodyczne wyładowanie skumulowanego
napięcia właśnie poprzez udramatycznioną formę teatralną. Dramatyczna forma inscenizacji jest jedną z cech
osiowych protestów społecznych. Turner pisze: „w obecnym kontekście «pola» są abstrakcyjnymi sferami
kultury, w których paradygmaty formują się, ustalają i wchodzą w konflikt. Takie paradygmaty składają
się z zespołów zasad, które mogą generować wiele różnych sekwencji działań społecznych, lecz zarazem
określają, jakie sekwencje są wykluczone” (Turner 2005: 12). Według Rolanda Barthesa, „celem wszelkiej
działalności strukturalistycznej jest odtworzenie «przedmiotu» tak, aby w tym odtworzeniu przejawiła
się zasada działania („funkcja”) tego przedmiotu” (Barthes 1970: 275). Takiego zabiegu wymaga obecnie
zjawisko protestu, aby ukazać jego różnorodne „funkcje”.

Okoliczności gwałtownych zmian doprowadzić musiały, w epoce ponowoczesności, do ukształtowania się
bardziej elastycznych form działania, a więc narzędzi przystosowanych do poszerzania kategorii kulturowych
o nowe regulacje i usuwanie starych. Pospolitą sytuacją społeczną jest przejściowość wielu pojęć, kategorii i
znaczeń. Eliade pisze: ”Oczywiście, każde dalsze «prześliźniecie się» tematu pociąga za sobą „zaciemnienie”
konfliktu i występujących w nim postaci dramatycznych; zaciemnia się pierwotna przejrzystość, a mnożą się
cechy specyficzne, związane z określonym środowiskiem. Modele jednak przekazane nam z pradawnych
czasów nie giną i nie tracą zdolności reaktualizacji” (Eliade 1966: 425).

W nieco podobny sposób zmienia się kultura. Utrzymując podstawowe kategorie, pozwala na ciągłą
dekompozycję ich znaczeń, mających odbicie w praktycznych regulacjach społecznych, definicjach głównych
pojęć i jednocześnie ich określeniach, które, gdyby kultura była systemem statycznym, miałyby stałe znaczenia.
Jednak inaczej niż w przypadku struktur, podstawowy „kręgosłup” kultury, czyli zestaw kategorii, jest
względnie stały, zmiany nie są dotkliwe dla jej najgłębszych warstw. To zjawisko, które zwykło się określać
jako rewolucja, ma zwykle wymiar społeczny. Nie jest pewne, czy zmiany społeczne prowadzą do zmian
kultury, być może nawet jest odwrotnie – zmiany kulturowe prowadzą do rewolucji społecznych.

Poprzez formy rytualne dochodzi do publicznego rozbicia, rozkładu sieci znaczeń, których nośnikami
są jednostki jako zamknięte konstrukty społeczne. To one w takich okolicznościach w sposób otwarty i
oficjalny określają dane regulacje i wartości, odrzucają je, kształtują na nowo na oczach społeczeństwa. Można
powiedzieć, że mamy tu do czynienia z czymś na kształt transakcji społecznej, rozumianej jako wprowadzenie
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nowego znaczenia w perspektywie konieczności wymiany zastanych reguł interakcji. Prywatne, dotąd
osobiste narracje, zostają upublicznione, zyskują wymiar społeczny poprzez wrzucenie we wspólną przestrzeń
i wskazują pożądany kierunek przemian. Dekompozycje przeprowadzili uczestnicy, jednostki najbardziej
zaangażowane w sytuacje, stąd posiadające uprawnienia do jej dokonania. Zaangażowane, ponieważ
bezpośrednio zależne w tamtym momencie od sprawnego funkcjonowania regulacji pochówku. Zatem
o dekompozycji regulacji społecznych decydują kręgi najbardziej zaangażowane w dane kategorie, stąd
posiadające przywilej reprodukcji znaczeń, wprowadzania zmiany i świadczenia o niej w sposób publiczny,
poprzez wplecenie ich w narrację rytualną. Ponieważ w rzeczywistości polikulturowej znaczeń i regulacji
jest mnóstwo i nie każda grupa czy jednostka jest nimi zainteresowana, dekompozycji dokonują grupy
zaangażowane, pełnią one jednocześnie rolę instytucji świadka i pośredniczą w jej upowszechnianiu jako
kanały jej transferu w porządku interakcyjnycm. Są oni tym samym podstawowym źródłem informacji, czy
dana regulacja została wprowadzona.

W społeczeństwach stabilnych rytuał utrwalał porządek, w społeczeństwach niestabilnych reguluje
zmiany. Tym samym pozostaje strażnikiem wewnętrznego ładu społecznego i interakcyjnego w ogóle, ale nie
zapobiega jego zmianom w perspektywie przemian globalnych. Chronił przed nimi dopóki ich potencjalne
źródło leżało w samej jego strukturze (np. niepożądane zachowania, innowacje, etc.), ale w momencie
pojawiania się czynników zewnętrznych zmiany społecznej zaczął pełnić funkcję kanału przepływu zmian
oraz ich interpretacji.

Rytuał kosmopolityczny

Protest zatem jest ponowoczesną formą procesualnego wprowadzania zmian społecznych, zdolny jest
mediować strukturę społeczną i kulturę w obie strony. Nie zmienia on kultury jako takiej, ale wpływa na jej
regulacje, liczne kategorie, chociażby takie, jak: małżeństwo, demokracja czy obywatel. Funkcjonują one stale
i stanowią kategorie fundamentalne w opisie kultury w ogóle, także ponowoczesnej. Wspomnieć jednak
należy, że terminy „obywatel” czy „małżeństwo” są obecnie inaczej definiowane niż sto lub dwieście lat temu
i to właśnie jest przejawem zmiany regulacji. Zatem nie zawsze dochodzi do radykalnych zmian trzonu
kultury. Częściej mamy do czynienia z dekompozycją jej elementów dzięki elastyczności struktury kultury
oraz rytuałów społecznych. Współczesne rytuały kształtują się w taki sposób, że torują drogę zmianom
społecznym.

Gerd Baumann zaproponował nawet, aby „zastąpić pojęcie wspólnoty rytualnej pojęciem uczestnictwa w
rytuale, aby poszerzyć wachlarz wartości celebrowanych okazji od unieśmiertelniania do asymilacji i zmiany
kulturowej, oraz rozróżnić uczestnictwo w zależności od różnych możliwych jego sposobów” (Baumann
2003: 113). Autor ten stwierdza, że uczestnictwo w rytuale może mieć różne poziomy. Zatem uczestnicy są
potencjalnie silniej zaangażowani, zaś obserwatorów charakteryzuje względna homogeniczność. Ze względu
na wspólnotę znaczeń danego obszaru kultury obserwatorzy są świadkami zmiany i to oni realizują ją
następnie poprzez swoje działania. Zatem wspólnota rytualna i uczestnicy rytuału tworzą grupy, które
mogą być definiowane w identyczny sposób, gdyż uczestnictwo zawsze dotyczy wspólnoty, zaś wspólnota
jest oparta na uczestnictwie bez empirycznej weryfikacji głębi zaangażowania, które bardzo ciężko jest
prawidłowo zoperacjonalizować w oparciu o wskaźniki zewnętrznie obserwowalne, a co za tym idzie określić
je kategorialnie. Konsekwencje takiego rozróżnienia w badaniach empirycznych protestów, manifestacji czy
ruchów społecznych mogą narzucić wyniki ich badań z góry sugerując, kto jest, a kto nie jest uczestnikiem,
wskazując np. narodowość jako wskaźnik zaangażowania. Obserwacja nie jest wystarczająca, zwłaszcza,
jeżeli obserwator nie jest członkiem danej grupy, a ta jest heterogeniczna, gdyż może przeoczyć to, co nie jest
manifestowane w zachowaniu, a jest elementem tożsamości.

Postmodernistyczne rytuały charakteryzują się brakiem wymogu przynależności do konkretnej grupy
społecznej czy religijnej jej członków. Istotne staje się tutaj kryterium subiektywnego zaangażowania.
Współczesne formy rytualne są często stosowane w sposób jednakowy przez struktury konkurencyjne lub
antagonistyczne, grupy interesu i kontr-interesu. Przez to są dużo bardziej kosmopolityczne. Jako przykład
takiego kosmopolitycznego rytuału można podać protest społeczny. Rytuał protestu jest łączeniem dwóch
pozornie sprzecznych elementów, ponieważ, z jednej strony, stanowi deklarację dążenia do zmiany, chęć
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zerwania z dotychczasową sytuacją, z drugiej – utrwala porządek strukturalny, zapobiega przewrotom i
nieprzewidywalnym lub niepożądanym zachowaniom jednostek.

Współcześnie można stwierdzić, iż w XIX, a zwłaszcza w XX wieku miało miejsce formowanie nowych
społecznych zachowań rytualnych umożliwiających i regulujących ciągłe zmiany (Tilly 1983). Pośród takich
zjawisk wymienić można różnorodne działania społeczne: festiwale artystyczne i filmowe (regulacja nowych
kanonów znaczeń wartości moralnych i estetycznych), protesty i manifestacje społeczne (regulacje polityczne),
blokady marszów, okupowanie zgromadzeń, wiece polityczne. Kampanie polityczne również posiadają
swój porządek rytualny. Zjawiska te można postrzegać w dwojaki sposób: jako zagrożenie lub trwały
element. Zależy to, mówiąc najprościej, od społeczeństwa. Protest może być postrzegany w dwojaki sposób.
Część społeczeństw, które cechują się wysokim poziomem inercyjności struktur politycznych, postrzega
protest analogicznie do rewolucji, której celem jest absolutna wymiana struktur rządzących. Takie struktury
polityczne są nieelastyczne, a w związku z tym praktycznie każda zmiana prowadzi do „sypania się” systemu.
W społeczeństwach zachodniej demokracji protesty są doskonale tolerowane i stanowią narzędzie reakcji na
zmianę społeczną, ale władza polityczna jest w słabym stopniu scentralizowana.
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M. Kempny (red.), Badanie Kultury. Warszawa: PWN.

Tilly, Charles. 1983. Speaking Your Mind Without Elections, Surveys, or Social Movements. „The Public Opinion
Quarterly”, vol. 47, nr 4, s. 461-478.

Turner, Ralph. 1969. The Public Perception of Protest. „American Sociological Review”, vol. 34, nr 6, 815-831.

Turner, Victor. 2010. Proces rytualny. Struktura i antystruktura. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
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Ritual of Protest as a Factor of Social Change

The aim of this paper is to justify the thesis that social rituals - usually perceived as conservative forms of
collective action of simple societies - play an essential role in the processes of postmodern social change.
The argument of the influence of rituals was motivated by analyzing classical subject literature and
complemented with a description of a specific example of postmodern social ritual - the contemporary social
protest. In the author’s opinion considering social protest as a ritual was possible after the ensuing of the
postmodern age, in which social protests became an inseparable part of the canon of social interactional
rituals in the societies of the western civilization. In the modern age protests were viewed as a marginal
phenomenon, an indication of dysfunction of the political system, and as a consequence of fear, that they
may spread chaos, they were consistently suppressed. In the author’s mind a protest can be understood
twofold. Some of the societies - those that do have a high degree of structures’ inertness - consider protests
as similar to revolutions, that aim at the total turnover of the power structures. In the other societies,
the societies of the western democracies, social protests are well tolerated and act as a usual mechanism
of social reaction on social change. Protest seems to be the phenomena that reconciles both the need for
stability within the culture, and for the continuous social change. The intensification of social protests, as
seen today, can be understood as an escalation of ritual forms of social behavior in the effect of intensive
social changes. Being a part of culture’s processes, the social protests remain a part of the wide, social
interactional processes.
Keywords: ritual, social change, social protest.
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Miasto jako arena protestów
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Miasta stanowią idealną przestrzeń (dla) protestu nie tylko z powodu oczywistych uwarunkowań de-
mograficznych, ale ze względu na takie czynniki jak tradycje obywatelskości i rytuałów protestu czy
sposób zorganizowania przestrzeni miejskiej. Na podstawie wybranych przykładów z historii miejskiego
protestu autor omawia kwestie politycznego znaczenia miast, napięcia pomiędzy tradycją i innowacją
stosowanych środków protestu. Zdaniem autora, o politycznym znaczeniu przestrzeni miejskich decyduje
szereg warunków, począwszy od takich kwestii technicznych jak otwartość, dostępność, widzialność, a
skończywszy na symbolice miejsc wybranych jako miejsca protestu.
Słowa kluczowe: przestrzeń miejska, geografia protestu, protest miejski.

Przestrzenie miejskiego protestu

Ujmując rzecz w największym uproszczeniu, miasto jest unikalną formą życia zbiorowego, której
cechą jest duża liczba ludności, heterogeniczność, gęstość zabudowy. I to w zasadzie wystarczy, by
stwierdzić, że miasto jest ze swej natury przestrzenią konfliktów i areną protestów. Jak pisze Cass

R. Sunstein, „oburzone jednostki jeszcze bardziej się oburzają po rozmowie z innymi” (Sunstein 2006: 21).
W przypadku miasta można by powiedzieć, że oburzają się po „spotkaniu z innymi” lub po „zobaczeniu
innych” oburzonych.

Daleki jednak jestem od stwierdzenia, że miejsce występowania zjawiska jest jednocześnie jego przyczyną.
Przewroty i rewolucje w mieście na pewno nie dokonują się wyłącznie ze względu na dużą liczbę miesz-
kańców i sposobność, jaką stwarzają do masowych demonstracji otwarte przestrzenie publiczne. O wiele
ważniejsza jest tradycja obywatelskości i tradycja rytuałów protestu. Właśnie dlatego miasto jest miejscem,
w którym dojrzewają i realizują się wielkie zmiany polityczne. Z miastem związane jest poczucie bycia
obywatelem, to tutaj ideowe założenia miejskiej wspólnoty ścierają się z powinnościami i przynależnością
ponadlokalną (Isin 2002). Co więcej, kluczowe kwestie świata współczesnego: kapitalizm, nierówności, globa-
lizacja, migracje, przebudzenie polityczne itd. „dzieją się” w mieście i tu wszelkie sprzeczności widoczne są
w olbrzymiej skali. Kwestionowanie istniejącego porządku społecznego zawsze dokonuje się w określonym
„tu i teraz”, niezależnie od tego, czy jest to żądanie zmian lokalnych, czy makrostrukturalnych.

Oczywiście, miasto nie jest jedyną scenerią protestu. W historii mieliśmy (i wciąż w pewnej formie
mamy) do czynienia z buntami chłopskimi, odmiennymi w wielu kwestiach od politycznej aktywności
mieszkańców miast, chociażby poprzez posiadanie swoistego „niemiejskiego” repertuaru środków1. Nieco
inaczej należałoby jednak spojrzeć na protesty dziejące się w przestrzeni wirtualnej. Najczęściej jednak mamy
do czynienia z sytuacją, w której jedną z funkcji wirtualnego protestu jest mobilizacja do uczestnictwa w
wydarzeniach dziejących się w przestrzeni fizycznej. Stosunkowo rzadko sprzeciw polityczny istnieje tylko

1 Wymienić tu można choćby działalność Zapatystowskiej Armii Wyzwolenia Narodowego, (por. Gawrycki 2006), czy
blokady dróg przeprowadzane przez działaczy Samoobrony (por. Kuczur 2006).
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i wyłącznie sieci, ale jeśli tak się dzieje, to w znacznej części dotyczy on roszczeń obywateli miast, nawet
jeśli mają one charakter globalny (Laer, Aelst 2010). Punktem odniesienia dla narzędzi w rodzaju mediów
społecznościowych pozostają wciąż protesty rozgrywające się w przestrzeni miejskiej.

Zdaje się, że oprócz poczucia podmiotowości i tradycji obywatelskości istotna dla rewolucji jest także
ekonomia i sposób funkcjonowania miast w świecie współczesnym. Josef Gugler (1982) na podstawie własnej
analizy wybranych XX-wiecznych przewrotów (m. in. przypadek Kuby, Nikaragui, Iranu oraz Boliwii)
przekonuje, że co najmniej z kilku powodów współczesne rewolucje mają charakter miejski.

Po pierwsze, współczesne państwa – dotyczyło to także badanych przez niego przypadków – po
okresie intensywnej urbanizacji opierają swoją gospodarkę głównie na ekonomii zarządzanej przez miasto.
Państwo uzależnione od miejskiej gospodarki nie jest więc w stanie realizować swoich funkcji bez kontroli
nad kluczowymi aglomeracjami. Nawet jeśli w niektórych przewrotach kluczowe znaczenie mają siły
partyzanckie działające na terenach niezamieszkanych, to organizacja tych sił i ideologiczne przywództwo
wywodzi się z miast. Jak podaje Gugler, w rewolucji kubańskiej od 60% do 80% partyzantów walczących
w obszarach wiejskich było mieszkańcami miast. Miasta stanowiły także zaplecze organizacyjne, w nich
bowiem przeprowadzano proces rekrutacji, zaopatrywano partyzantów w broń, informacje, pieniądze, a
nawet jedzenie (Gugler 1982: 62).

Po drugie, w analizowanych przez Guglera przypadkach przejęcie kontroli nad głównym miastem (stolicą)
staje się kluczem do sukcesu rewolucji. Działania na obszarach słabo zurbanizowanych mogą oczywiście
na długo paraliżować działalność państwa, kierującego swoją aktywność na walkę z ukrywającymi się
partyzantami, jednak sukces rewolucji polega na przejęciu kontroli nad miastem (Gugler 1982: 67-69). Po
trzecie wreszcie, miasto jest doskonałym terenem aktywności partyzanckiej. Obecność partyzantów nie
przykuwa tu uwagi tak, jak w przypadku obszarów wiejskich, gdzie trudniej zachować anonimowość. Łatwiej
jest też w mieście o stworzenie konspiracyjnej siatki i organizacyjnego zaplecza jej funkcjonowania.

Przestrzenie miejskie nie tylko sprzyjają protestom i rewolucjom, ale są przez mieszkańców miast z
nimi łączone i dzięki nim pamiętane. To dlatego pamięć o wydarzeniach rozgrywających się w określonym
miejscu silnie współokreśla tożsamość miasta i jego mieszkańców2. Protesty zbiorowe o dużej skali i
towarzyszące im społeczne doświadczenia nie rozgrywają się w jednym miejscu, jednak w społecznej
świadomości posiadają swoją symboliczną reprezentację, będącą znakiem przeżytych wydarzeń. Istnienie w
miastach dużych przestrzeni publicznych takich, jak rynek czy plac centralny, ułatwiających zgromadzenie i
umożliwiających „zobaczenie innych”, z całą pewnością ułatwia wykorzystanie tych miejsc jako narzędzi
wyrażania sprzeciwu. Ale co najciekawsze, raz utrwalone w społecznej pamięci związanie przestrzeni i
rewolucji staje się czymś oczywistym dla nadchodzących pokoleń, które bez wahania odwołują się do tradycji
zgromadzeń na wybranym miejscu.

Kultura miejskiego protestu

Zdaniem Charlesa Tilly’ego, teatralne metafory występów (performances) i składających się z nich repertuarów
(repertoires) pozwalają uchwycić to, co wspólne w wyrażaniu sprzeczności tkwiących wewnątrz systemów
politycznych. Napięcie pomiędzy tradycją a innowacją zdaje się być jednym z kluczowych zagadnień
w badaniu owych repertuarów. Za szczególnie interesujące uznać można to, w jaki sposób historyczna
zmienność pewnych form lub ich kontynuacja jest wykorzystywana jako zasób, który umożliwia zastosowanie
określonych repertuarów działania3. Przywiązanie do dziedzictwa kultury protestu wydaje się być równie
silne, jak poszukiwanie nowych środków działania. Stąd aktywność ruchów społecznych w większym stopniu
przypomina „jazzową improwizację”, niż ścisłe trzymanie się scenariusza (Tilly 2006: 35). Odwoływanie się do
istniejących tradycji jest silnie związane z kontekstem kulturowym. Dlatego właśnie współcześni europejscy
aktywiści ruchów społecznych wykorzystują narzędzia takie, jak: publiczne spotkania, demonstracje, petycje
itd., a powstrzymują się od brania zakładników czy samospaleń (Tilly 2006: 35).

2 Interesującym przykładem związków tożsamości miasta i pamięci o miejscach są wspomnienia mieszkańców
Szczecina związane z wydarzeniami Grudnia 1970 (zob. M. Kowalewski 2011b).

3 Rola kultury politycznej i tradycji w mobilizacji i działalności ruchów społecznych jest przedmiotem wielu opracowań
teoretycznych i prac badawczych. Jarosław Chodak wśród autorów zajmujących się tą problematyką wymienia m.in.:
Thedę Skocpol, Johna Forana, Ann Swidler, Jacka Goldstone’a czy Charlesa Tilly’ego (por. Chodak 2012).



Maciej Kowalewski 20

Tezę Tilly’ego można rozszerzyć i przyjąć, że ustanowienie w społecznej świadomości związku miejsca
i rewolucji będzie istotne w przyszłości, także przy zmieniających się adresatach, formach i kontekstach
składanych roszczeń. „Tradycja protestu” nie jest obiektywną i nienaruszalną rzeczywistością, ale wynikiem
nieustających działań aktorów społecznych. Jest ona „konstruowana przez członków grupy – jak pisze
Jarosław Chodak – stosownie do sytuacji” (Chodak 2011: 67). A zatem pamięć zbiorowa o pewnych miejscach
jako o arenach możliwego protestu jest poddawana nieustannej selekcji. Praca nad pamięcią o przestrzeniach
rewolucji polega m. in. na określonych rytuałach upamiętniania. Paul Routledge (1997) opisuje, jak praktyki
oporu (dynamiczne, takie jak „demonstracja” i statyczne - „okupacja”) zmieniają charakter miejsc, w których
się rozgrywają. Zachowania zbiorowe takie, jak: uroczyste defilady, przemarsze, zgromadzenia, a także
działania jednostek (praktyki „pielęgnacji pamięci” – np. zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą jakieś
wydarzenie, zmiana własnego zachowania w sytuacji wkroczenia na obszar funkcjonujący w świadomości
społecznej jako miejsce kaźni itd.) mają miejsce w określonej przestrzeni, ale to dzięki owym praktykom
pamiętana jest historia.

Wzory dotyczące upamiętniania wymagają jednak wsparcia kluczowych aktorów, takich jak lokalne
autorytety. Jennifer A. Jordan w pracy zatytułowanej Structures of Memory (2006) koncentruje się wokół
odpowiedzi na pytania: dlaczego niektóre miejsca bohaterstwa lub okrucieństwa istnieją tylko w pamięci
bezpośrednich świadków lub nielicznych badaczy, inne natomiast stają się miejscami publicznych ceremonii,
obiektami turystycznymi, muzeami. Według autorki, społeczna pamięć oddziałuje realnie na tkankę miejską w
wyniku codziennych praktyk, dających się zgeneralizować jako: 1) sposób zagospodarowania i wykorzystania
przestrzeni; 2) stosunki własnościowe; 3) społeczny i publiczny oddźwięk znaczenia tych miejsc oraz 4)
obecność (lub jej brak) aktorów określonych przez autorkę jako memorial enterpreneurs (Jordan 2006: 11). To
właśnie oni uosabiają społeczną wolę działania na rzecz upamiętnienia jakiegoś miejsca. Jak wynika z prac
podjętych przez Jordan w Berlinie, owi rzecznicy pomników rekrutują się spośród członków władz miejskich,
organizacji pozarządowych i kombatanckich, bezpośrednich świadków wydarzeń. Aby jakiekolwiek miejsce
zostało uznane za społecznie istotne, ich działalność musi się spotkać z odzewem publicznym. Jordan
przypisuje w tym procesie szczególną rolę prasie i władzom politycznym, bez wsparcia których żaden projekt
upamiętnienia przestrzeni nie może się dokonać.

Tradycja protestu, jeśli ma zostać wykorzystana jako narzędzie polityczne, wymaga nieustannej pracy
nad społeczną pamięcią. Jarosław Chodak twierdzi, że „możemy wskazać na dwie możliwości wykorzystania
tradycji w procesie mobilizacji. W pierwszej, jej elementy są wykorzystywane nieświadomie, bezwiednie,
przypadkowo. Mamy tutaj na myśli takie czynniki sprzyjające mobilizacji, jak tradycja buntu, kultura
sprzeciwu i opozycji.(. . . ) W drugim przypadku, przywódcy rewolucyjni świadomie dokonują wyboru
pewnych elementów tradycji, które mają stanowić dla nich inspirację.” (Chodak, 2011: 68-69). W tym
znaczeniu tradycja protestu w jakimś miejscu może sprzyjać wykorzystaniu placu/ulicy jako instrumentu,
może także stanowić rodzaj zobowiązania do przeprowadzenia zgromadzeń w wybranej przestrzeni. Czasami
jednak związki protestu i miejsca nie funkcjonują w powszechnej świadomości i tak było w przypadku
protestów na początku działalności ruchu Occupy Wall Street. Jak pisze David Weidner, począwszy już
od wieku XIX nowojorska Wall Street była miejscem protestów wyrastających z poczucia nierówności
społecznych, jednak ich obiektem nie był sektor finansowy ani bankowy rozumiane jako całość, a raczej
osoby lub grupy osób, które tam urzędowały. Protesty powtarzały się także w latach 70. XX wieku i mimo że
na początku XXI wieku zaczęły pojawiać się uzasadnienia wyboru Wall Street, mówiące o tym, że jest to
miejsce koncentracji kapitału i globalnej ekonomii, to jednak aż do czasu ruchu OWS wybór ten nie był aż w
takim stopniu świadomy. Nie zakładano także okupacji przestrzeni mającej trwać aż tak długo (Weidner
2001).

Inny przykład skryptów kulturowych dotyczących zachowań w przestrzeni (choć nie związany wprost
z kulturą protestu) dotyczy reakcji mieszkańców Szczecina na wiadomość o katastrofie smoleńskiej. 10
kwietnia 2010 roku, a także w kolejnych dniach od tego zdarzenia mieszkańcy, nie wiedząc, gdzie mogliby
złożyć swoje znicze, zapalali je masowo pod pomnikiem papieża Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, ponieważ
to tam właśnie po jego śmierci ta forma upamiętniania miała miejsce (Kowalewski 2011).
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Przestrzenie (dla) rewolucji: warunki techniczne i symboliczne znaczenie miejsc

Związki przestrzeni i protestu wydają się czymś oczywistym: wielkie demonstracje alterglobalistów kojarzone
są z nazwami miast (Seattle, Nicea), rewolucja egipska 2011 roku łączona jest z placem Tahrir, szczecińska
rewolta z placem przed Komitetem Wojewódzkim PZPR, spory o upamiętnianie katastrofy smoleńskiej z
Krakowskim Przedmieściem itd. Ale miejsce, w którym pojawiają się protesty, jest nie tylko symbolem,
ale także środkiem w walce politycznej. Chociaż badacze studiów miejskich zwracają uwagę na znaczenie
symboliczne i instrumentalne przestrzeni fizycznej, to pojęcia takie, jak „przestrzenie protestu” czy „miejsca
protestu” rzadko jednak bywają odrębnym przedmiotem badań politologów czy badaczy ruchów społecznych,
a przecież sprzeciw obywateli powstaje w konkretnym miejscu, którego wybór nie jest kwestią przypadku4.

Związaniu tradycji protestu i miejsca sprzyjają dwa rodzaje warunków. Po pierwsze, będą to takie warunki
„techniczne, jak możliwość zgromadzenia w określonym miejscu (zwykle usytuowanym centralnie) czy
położenie na trasie przemarszu. Wybór miejsca może być powiązany ze stosowaną taktyką protestu, istotne
w tym przypadku stają się takie kryteria, jak: 1) widzialność (tj. łatwość zwrócenia uwagi przypadkowych
przechodniów); 2) uciążliwość (tak dzieje się w przypadku blokady istotnej arterii komunikacyjnej); 3)
możliwość obrony w przypadku szturmu sił porządkowych. Do warunków „technicznych” należy zaliczyć
także ograniczenia związane z prawem dotyczącym zgromadzeń publicznych5.

Warunki „techniczne” podlegają zmianom w czasie, choćby ze względu na wspomniane zmiany w prawie,
ale także ze względu na rozwój miasta, dekompozycję układu urbanistycznego, rozwój technik transportu
itd. O wiele istotniejsze (choć równie niestałe) wydają się warunki „symboliczne”, takie jak opisywana
wyżej tradycja protestu lub symboliczne znaczenie określonego miejsca, będącego reprezentacją władzy.
Trudno sobie wyobrazić, żeby demonstranci pojawiali się w miejscach innych niż te, które uznawane są przez
mieszkańców za przestrzeń publiczną, skoro nawet dzielnicowy protest odbywa się w lokalnym centrum.
Demonstranci protestować będą w miejscach w sposób symboliczny reprezentujących władzę, lub w takich,
które mają kluczowy charakter do przejęcia kontroli (w sensie dosłownym lub symbolicznym). Przestrzenie
publiczne, których używać mogą tylko przedstawiciele oficjalnej władzy lub afirmujący dominującą ideologię,
są miejscem legalnych i nielegalnych zgromadzeń.

Jednak najbardziej interesujący zdaje się fakt, że wykorzystanie rytuału odwrócenia pozwala używać
tego rodzaju reprezentacyjnych przestrzeni przez opozycję w celu symbolicznego przejęcia kontroli nad
miastem. Pochody urządzane przez aktywistów Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu w latach 80.
XX wieku są tego najlepszym przykładem. Publiczność w mieście jest w jakimś sensie przyzwyczajona do
nietypowych zachowań w przestrzeni i dlatego właśnie niekonwencjonalny protest może tu spotkać się z
większym zrozumieniem. Zdaniem Saskii Sassen, „miejska ulica” (autorka używa tego określenia w sensie
szerszym, także dla placów, skwerów parków i innych otwartych przestrzeni publicznych, które stają się
miejscem działań politycznych) jest doskonałym miejscem politycznego protestu ze względu na otwartość
na innowacje oraz stosunkowo niski poziom zachowań zrytualizowanych, w odróżnieniu od bulwaru czy
promenady (Sassen 2011: 574).

Za wyjątkiem niektórych praktyk (np. okupacji przestrzeni i wieców) mamy zwykle do czynienia z
protestami w ruchu, w których liczy się nie jedno miejsce, ale cała trasa przemarszu. W Polsce pochody
stały się powszechną formą obecności politycznej w drugiej połowie XIX wieku i także współcześnie należą
do „żelaznego zestawu” ruchów protestu. Jak pisze Dobrochna Kałwa, w wieku XIX „szczególnie chętnie
urządzali pochody socjaliści, wzorując się na patriotycznych manifestacjach żałobnych (podczas których kon-
dukt przemierzał miasto), partie robotnicze również wykorzystywały dla celów propagandowych pogrzeby
partyjnych towarzyszy. (. . . ) Na atrakcyjność pochodów wpłynął również szerszy zasięg propagandowy – im
trasa przemarszu dłuższa, tym więcej przypadkowych przechodniów dowiadywało się o istnieniu partii czy
organizacji (. . . ). W większym stopni niż wiec pochód kojarzył się z buntem, oporem, sprzeciwem” (Kałwa
2004: 323-324).

4 Na temat braku tego typu ujęć i nieadekwatności niektórych pojęć geografii politycznej zob. Miller, Martin 2000.
5 Dyskusja na temat zmian w polskim prawie o zgromadzeniach była bardzo burzliwa, zob. np. Siedlecka 2012. Por.

także obszerny komentarz dotyczący zmienianej ustawy i innych aktów prawnych odnoszących się do tego zagadnienia
(Suski 2007).
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Wybór otwartej przestrzeni do walki politycznej nie jest jednak czymś oczywistym. Z pewnych względów
łatwiej zorganizować nielegalną demonstrację w przestrzeni otwartej, gdyż zamkniętych obiektów, mogących
pomieścić dużą liczbę demonstrantów nie ma zbyt wiele. Jednak w tradycji miejskiego protestu przestrzenie
inne niż reprezentacyjne place także odgrywały istotną rolę. W średniowiecznej i przednowoczesnej Europie
istniało wiele miejsc, które można by określić jako polityczne: począwszy od fizycznych przestrzeni otwar-
tych, takich jak tereny wokół kościołów, ulice, poprzez przestrzenie zamknięte, takie jak sale obrad rady
miejskiej, aż po przestrzenie nie-fizyczne (wirtualne), takie jak stowarzyszenia, które choć spotykały się w
przestrzeniach fizycznych, to kreowały przecież ponadlokalną przestrzeń polityczną (Clark 2005: 82).

Praktyka wykorzystywania przestrzeni zamkniętych do protestu istniała także w Polsce: „w latach 70.
[wieku XIX, przyp. MK] na terenie zaboru pruskiego Polacy wykorzystali prawo do zgromadzeń publicznych,
które niekoniecznie musiały odbywać się pod gołym niebem. Poznanianie zbierali się w salach Bazaru, które
mogły pomieścić ponad 1000 osób” (Kałwa, 2004: 323). W pewnych sytuacjach kontrola nad zamkniętą prze-
strzenią sprzyja wykorzystaniu do celów politycznych. Przestrzenie prywatne (lub półprywatne) takie, jak:
domy, ale także kościoły, kawiarnie – niedostępne „z zewnątrz” dla zwykłych przechodniów – umożliwiają
utrzymanie nadzoru nad przychodzącymi, a tym samym zachowanie ideologicznej jednorodności obecnych.

Według Richarda Sennetta, dopiero początek wieku XIX przyniósł osłabienie politycznej funkcji zgroma-
dzeń w lokalach poprzez ustawienie stolików na zewnątrz, pozostawienie na widoku gości przychodzących
do kawiarni: „tłum na zewnątrz, ów ruchliwy tłum już nie niósł ze sobą groźby rewolucji. Przechodnie
niczego nie żądali od kogoś, kto akurat siedział nad kuflem piwa albo kieliszkiem wódki. W 1808 roku tajna
policja tropiąc w Paryżu niebezpieczny element polityczny, mnóstwo czasu poświęcała infiltracji kawiarń.
W 1891 roku rozwiązano wydział, który miał je pod nadzorem” (Sennett 1996: 272). Mimo osłabienia
politycznego znaczenia współczesnej kawiarni (głównie poprzez pojawienie się komunikacji internetowej)
wydaje się, że kluby, puby i piwiarnie pozostają istotnymi skupiskami zwolenników politycznej frakcji: to
tutaj „wciąż” kształtują się opinie, formułuje się ideologia; to tutaj wreszcie mogą schronić się demonstranci
w przypadku, gdy sprawy protestu przybiorą zły obrót (jak np. miało to miejsce w przypadku kawiarni
Nowy Wspaniały Świat podczas demonstracji 11 listopada 2011 roku w Warszawie).

Zako

´

nczenie. Miasto – globalny podmiot rewolucji?

Lokalne roszczenia dotyczące jakości życia, nieudolności władz itd. same w sobie nie mają charakteru
rewolucyjnego, ale ich badanie pozwala dostrzec pęknięcia i nierówności głębsze niż te, widziane tylko
z perspektywy użytkowników miasta (Nawratek 2012). Być może wszystkie z odczuwanych miejskich
problemów mają charakter globalny, stąd też w naukach społecznych coraz więcej miejsca poświęca się
problemom politycznej emancypacji miast w wymiarze światowym (Tonkiss 2005; Mayer 2006). Wiele
wskazuje na to, że uniwersalne stają się także formy i narzędzia protestu, takie jak okupacja przestrzeni
publicznej (Kusiak 2012).

W świecie intensywnych migracji, rośnie znaczenie grup i wspólnot pozostających poza przynależnością
do państwa, ale działających w jego ramach i opartych na wspólnocie zamieszkania, wspólnocie etnicznej,
religijnej itd. Czy jednak dalej miasta pozostaną areną zmagań i różnych oczekiwań mieszkańców, czy też pod
naporem zjawisk globalnych możliwe jest przekształcenie miasta jako bytu samodzielnego, dystansującego się
od państwa? Globalizacja nie unieważnia istniejącego napięcia pomiędzy lokalnością a tym, co ponadlokalne
(państwowe), ale raczej to napięcie wzmacnia. Kryzys obywatelstwa na poziomie państwa narodowego
ujawnia się przede wszystkim w miastach, tym bardziej w tych o globalnym charakterze. Miasta pozostają
strategiczną areną rozwoju politycznego poczucia sprawstwa, choć nie jest to jedyna arena i nie wszystkie
miasta liczą się w tym procesie (Holston, Appadurai 1996: 188); wielkie metropolie są tutaj przypadkiem
szczególnym. W jakimś sensie miasta takie, jak Szanghaj czy Londyn prowadzą swoją własną politykę i pod
wieloma względami nie muszą się oglądać na państwa, których są częścią.

Badacze zajmujący się globalizacją wskazują, że problem obywatelstwa dotyczy nie tyle relacji miasto –
państwo, ile raczej kwestii utraty podmiotowości miasta na rzecz globalnych aktorów i globalnej ekonomii.
Oznacza to, że problem z wyegzekwowaniem praw obywatelskich pojawia się wtedy, gdy zasady ekonomii
globalnej wkraczają na arenę lokalną (np. problem delokalizacji, upadek miast w obliczu kryzysu itd.). Z
tego właśnie powodu Saskia Sassen (2007) proponuje włączenie do analizy globalizacji miast, ponieważ to



23 Miasto jako arena protestów

ich obecność powoduje dekompozycje układu globalne – narodowe. Mamy więc do czynienia z sytuacją,
w której jedynie miasto stwarza możliwość politycznej, ponadlokalnej i głębokiej zmiany ustrojowej. Po-
lityczny potencjał miasta nie może być zastąpiony niczym innym – nawet jeśli jakieś decyzje zapadają na
poziomie globalnym czy transnarodowym, to tylko w miastach możliwy jest opór wobec nich. Nie jestem
jednak aż takim optymistą, ponieważ smutny przykład kolejnych strajków mieszkańców Aten, trwających
od końca 2011 roku, protestujących wobec cięć i kolejnych zmian narzuconych przez UE pokazuje, że
nawet zorganizowani obywatele miast mogą być czasem bezsilni, jeśli ich projekt zmiany nie stanie się
częścią globalnego miejskiego oporu. Lokalny protest wobec globalnych procesów nie ma zbyt wielu szans
powodzenia, ale koordynacja lokalnych protestów i włączenie ich w globalny ruch społeczny daje taką szansę.
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średniowiecza do czasów współczesnych. Warszawa: PWN.
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City as an Arena of Protests

Cities form an ideal space for the protest, not only for obvious demographic reasons, but also because of the
factors such as civic traditions and rituals of protest, and the urban organization of space. The author
discusses the importance of cities, the tension between tradition and innovation of urban protest, recalling
selected examples from the history of urban protest. According to the author, a number of factors, ranging
from the technical issues, such as openness, accessibility, and visibility, to the symbolism of the spaces
selected as a place for protest, determine the political significance of the urban spaces.
Keywords: urban space, protest geography, urban protest.

http://wyborcza.pl/1,75478,12200990,Wolnosc_zgromadzen_ograniczona__Senat_zlagodzil_pomysly.html
http://wyborcza.pl/1,75478,12200990,Wolnosc_zgromadzen_ograniczona__Senat_zlagodzil_pomysly.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203752604576641902694217730.html


KONTEKSTY SPOŁECZNE 2013 • Tom I (1) • 25-35

Rewolucja islamska w Iranie
Przyczyny - przebieg - konsekwencje

Klaudyna Maria Andrusiewicz

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Rewolucja islamska w 1979 r. była ostatnią „wielką” rewolucją XX wieku. Fasadową monarchię parla-
mentarną zastąpiono innowacyjnym tworem, nazwanym „republiką islamską”. Przywódcy rewolucyjni
inspirowani ideami religijnymi, podjęli próbę zdominowania polityki, kultury i życia obywatelskiego
wszechobecnym islamem. Z uwagi na rolę fundamentalizmu religijnego, rewolucja irańska stanowiła
zapowiedź silnych relacji między islamem a polityką w XXI wieku.
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka przyczyn, przebiegu i gruntownych zmian, jakie dokonały
się w wyniku zwycięskiej rewolucji 1979 r. W pierwszej części omówiono uwarunkowania społeczno -
polityczne Iranu w okresie panowania szacha Mohammada Rezy i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w
jakim stopniu przyczyniły się one do wybuchu rewolucji. W drugiej części przedstawiono w porządku
chronologicznym przebieg rewolucji irańskiej. Ostatnia część stanowi analizę głównych rezultatów
rewolucji, ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń, jakie dotknęły irański system polityczny. Słowa
kluczowe: rewolucja islamska, dynastia Pahlavich, Ajatollah Chomejni, monarchia konstytucyjna w
Iranie.

Rewolucja islamska diametralnie zmieniła rzeczywistość społecznopolityczną Iranu. Fasadową monar-
chię parlamentarną zastąpiono innowacyjnym tworem, nazwanym islamską republiką. Wydarzenia
okresu rewolucji wpłynęły na przeobrażenia sytuacji społeczno-kulturowej, odciskając jednak najwięk-

sze piętno w sferze politycznej Iranu. Rewolucja była zjawiskiem unikalnym i „niepospolitym”, szczególnie z
uwagi na wyjątkową rolę, jaką odegrał w niej fundamentalizm religijny. Była to pierwsza w historii nowo-
żytnej sytuacja, gdy przywódcy inspirowani religijnymi ideami, podjęli próbę wprowadzenia pierwiastka
muzułmańskiego lub nawet, dokładniej mówiąc, zdominowania polityki, kultury i życia obywatelskiego
wszechobecnym islamem (Halliday 2002: 49). Rewolucję roku 1979 z pewnością zaliczyć można do wydarzeń
najbardziej szokujących światową opinię publiczną. Była to ostatnia „wielka rewolucja” XX wieku, będąca
jednocześnie zapowiedzią znaczących relacji między islamem a polityką w wieku XXI (Coville 2009: 40).

Celem niniejszego artykułu1 jest ukazanie gruntownych zmian wewnętrznych, jakie dokonały się w
wyniku przeobrażeń zwycięskiej rewolucji roku 1979 oraz przedstawienie ogólnego schematu przebiegu tych
wydarzeń, w odniesieniu m.in. do koncepcji rewolucji. Dlatego istotnym wydaje się wskazanie głównych
przyczyn oraz nakreślenie zarysu sytuacji wewnętrznej w Iranie, gdyż konsekwencją była zmiana rewolucyjna
w strukturach irańskiej władzy oraz w obrębie norm społeczno-kulturowych społeczeństwa tego kraju.

1 Artykuł został napisany w oparciu o źródła persko-, angielsko- i polskojęzyczne. Wykorzystane zostały także
fragmenty irańskiej konstytucji z 1979 r., tłumaczone przez autorkę publikacji bezpośrednio z języka oryginału.
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Artykuł podzielony został na trzy główne części. W pierwszej scharakteryzowano uwarunkowania
społeczno-polityczne Iranu w okresie panowania Mohammada Rezy, drugiego władcy z dynastii Pahlavich.
Ułatwi to odpowiedź na pytanie, w jaki sposób panujące warunki wewnętrzne przyczyniły się do wybuchu
zachowań rewolucyjnych. W drugiej części skupiono się na przebiegu zwycięskiej rewolucji roku 1979,
prezentując chronologicznie proces najistotniejszych wydarzeń. W ostatniej części przedstawiono analizę
zasadniczych skutków owych zdarzeń, skupiając się głównie na przeobrażeniach, jakie dotknęły irański
system polityczny.

Analizując przyczyny, przebieg i skutki rewolucji politycznych czy społecznych napotykamy na szeroki
kontekst ram teoretycznych tego zagadnienia. Istnieje wiele definicji rewolucji oraz równie wiele koncepcji i
schematów wyjaśniających fenomen zjawisk rewolucyjnych. Niektóre z nich, jak na przykład teorie Samuela
Huntingtona (1968), Jamesa Daviesa (1975 [1962]) czy Neila Smelsera (1962), znajdują zastosowanie w bada-
niach nad rewolucją islamską. Inne, wśród których wymienić należy m.in. koncepcje Lyforda Edwardsa (1973
[1927]) czy Crane’a Brintona (1958 [1938]) zupełnie nie wpisują się w ten paradygmat. Obaj badacze uwzględ-
niają okres rządów sił umiarkowanych w bezpośrednim następstwie wygranej rewolucji, w konsekwencji
władzę przejmują radykalni ekstremiści. Istotę pracy stanowi jednak nie próba usytuowania islamskiej
rewolucji w obrębie istniejących teorii, a raczej jej dogłębna analiza w celu stworzenia indywidualnego
schematu omawianego zagadnienia2.

W celu konceptualizacji omawianego zjawiska posłużyć możemy się definicją, opisującą rewolucję jako
radykalną, gwałtowną i nieoczekiwaną zmianę w obrębie systemu społeczno-politycznego, związaną z
przekształceniami wewnętrznymi oraz wariacją układu sił, powodowaną poprzez pobudzenie nowych
przekonań, wartości czy idei. Jest to ruch niezinstytucjonalizowany, związany z komunikacją, interakcją
oraz mobilizacją społeczną, którego celem jest dążenie do modyfikacji obowiązujących ram. Rewolucja jest
procesem prowadzącym do zmiany panującej władzy, jednak nie musi wiązać się z przeobrażeniami w
obrębie sektora gospodarki oraz stratyfikacji społecznej.

Przyczyny rewolucji islamskiej

Kontekst wybuchu wydarzeń islamskiej rewolucji Ervand Abrahamian przedstawił w sposób niezwykle
zwięzły i klarowny. Jego zdaniem: „rewolucja wybuchła nie z uwagi na chwilowe polityczne pomyłki.
Wybuchła ona jak wulkan z uwagi na przytłaczającą presję, jaka budowana była poprzez dekady wewnątrz
irańskiego społeczeństwa. Od roku 1977 szach siedział na takim właśnie wulkanie, będąc wyobcowanym
pośród prawie wszystkich grup społecznych. Rozpoczął on swoje stanowcze i autorytarne rządy w opozycji
do inteligencji i miejskiej klasy pracującej. Ta opozycja wzrastała na sile poprzez lata” (Abrahamian 2008:
155).

Przyczyn wybuchu rewolucji w Iranie dopatrywać można się w szeregu czynników zarówno wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych. Przede wszystkim zaliczyć do nich należy ogólne niezadowolenie społeczne,
wynikające z powiększającej się przepaści materialnej pomiędzy biednymi a nieliczną grupą bogatych, coraz
bardziej ograniczone prawa i wolności obywatelskie oraz niespełnione obietnice związane z licznymi refor-
mami, z których większość okazała się bezowocna. Zwykle przyczyn rewolucji upatruje się w obiektywnych
warunkach takich, jak: bieda, ucisk, represjach i nadużycia. Jednak, zdaniem Ryszarda Kapuścińskiego,
spojrzenie to jest jednostronne, ponieważ warunki takie istnieją w wielu państwach, a rewolucje wybuchają
tam rzadko (Kapuściński 1999: 125). By wybuchła rewolucja niezbędna jest świadomość nędzy i ucisku,
przekonanie, że warunki te nie są naturalnym porządkiem świata. O uwarunkowaniach tych pisał w kon-
tekście naukowym Piotr Pacewicz w swojej czteroczynnikowej koncepcji psychologicznej genezy rewolucji
społecznej, zakładając, że to właśnie spadek poczucia zaspokojenia potrzeb jest jednym z głównych powodów
powstawania ruchów rewolucyjnych (Pacewicz 1983: 101).

Iran był państwem bogatym w wydarzenia rewolucyjne. Rewolucja konstytucyjna roku 1906 doprowadziła
do powołania pierwszego zgromadzenia parlamentarnego, zwanego Madżlesem oraz uchwalenia pierwszej
na Bliskim Wschodzie konstytucji. Iran był także państwem, gdzie wielokrotnie przejęcie władzy odbywało
się poprzez przewroty i zamachy stanu. Podobnie do władzy doszedł pierwszy z monarchów dynastii

2 Założenia wyżej wymienionych koncepcji szczegółowe zostały omówione przez Jarosława Chodaka (2012).
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Pahlawich, Reza Chan, który najpierw w 1921 roku przejął pełnię władzy nad armią, by pięć lat później
koronować się na perskiego monarchę. Jego syn, Mohammed Reza, władzę przejął w roku 1941, kiedy to brak
jasnych deklaracji dla poparcia jednej ze stron II wojny światowej doprowadziła do przymusowej abdykacji
jego ojca. Okres jego panowania zapisał się w historii Iranu jako czas trudny dla rozwoju pluralizmu.
Pomimo iż pierwsza dekada doprowadziła do rozkwitu i tworzenia się nowych ugrupowań politycznych,
kolejne lata, już po nacjonalizacji przemysłu naftowego i obaleniu premiera Mosaddeqa, zapisały się jako
okres represji i wewnętrznego terroru. Niszczono wszelkie przejawy politycznej aktywności, już w roku 1957
wprowadzając system dwupartyjny, przy czym obie partie były partiami szacha. Masowo więziono także lub
zabijano działaczy politycznych, zamykano czasopisma, zabraniano wystąpień publicznych.

W latach 70. XX wieku w Iranie nasilały się rządy despotyczne i represje, opóźnieniu ulegała, obiecywana
przez szacha, decentralizacja polityczno-gospodarcza, pogłębiały się problemy ekonomiczne (Keddie 2007:
211). Pomimo ogromnych wpływów płynących ze sprzedaży ropy naftowej sytuacja przeważającej części
społeczeństwa była trudna, gdyż pieniądze zasilały budżet szachów, z którego realizowane były zakupy
nowinek technicznych oraz militariów, a nie kieszenie irańskiej biedoty (Keddie 2007: 212). Należy jednak
dodać, że ogólna sytuacja ekonomiczna kraju za panowania Mohammada Rezy nie była zła, nie występowało
zjawisko kryzysu czy załamania finansowego, związanego z zadłużeniem zagranicznym.

Niezadowolenie społeczne pogłębiały głównie nieudane próby reform i niechęć do nowych wzorców
promowanych przez szacha i jego zwolenników. Zafascynowany Zachodem i europejską cywilizacją władca,
za nadrzędny cel polityki wewnętrznej uznał dążenie do westernizacji państwa, co w szyickim Iranie,
w którym głęboko zakorzeniony islam dominował od wieków we wszelkich sferach życia, stanowiło
zamysł praktycznie niemożliwy do zrealizowania. Niepowodzenie reform „białej rewolucji” (Enqelāb-e
sefid)3, sześciopunktowego programu reform zaproponowanego przez szacha i jego ministrów w 1963 roku,
utwierdziły Irańczyków w przekonaniu, że władza nie jest sprawowana dla dobra ogółu, przyczyniając się
do spadku jej legitymizacji. Co więcej, pogłębiało się opisywane przez Abrahamiana zjawisko „niedorozwoju
politycznego” władz rządzących (Abrahamian 1982: 435-446), polegające na braku utrzymywania więzi z
istniejącymi klasami społecznymi, jak również na nieumiejętności budowania tych więzi między władzą a
klasami nowo powstałymi, co w znacznym stopniu przyczyniło się do alienacji społeczeństwa (Coville 2009:
40). W roku 1970 klasowy podział społeczeństwa przedstawiał się następująco:

Rysunek 1: Struktura klasowa społeczeństwa irańskiego w 1970 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Abrahamian 2008.

3 W niniejszym artykule w celu zapisu terminów pochodzących z języka perskiego lub arabskiego zastosowano trans-
krypcję międzynarodową. Wszystkie cytowane fragmenty tekstów perskich i angielskich tłumaczone były bezpośrednio
przez autorkę pracy, a do ich zapisu zastosowano notację kursywą. Artykuł zawiera fragmenty konstytucji Islamskiej
Republiki Iranu, zaprezentowane w oryginale oraz polskim przekładzie. Przyp. autorki.
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Negatywny wpływ na wizerunek władcy wśród rodaków miały przyjazne stosunki, jakie szach utrzymy-
wał z Zachodem, a w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi, które widziały w Iranie szansę na posiadanie
własnego „policjanta” w regionie Bliskiego Wschodu. Stanowiło to istotny fakt w kontekście panującego
zimnowojennego konfliktu oraz w nawiązaniu do geopolitycznej teorii Rimlandu Nicholasa Spykmana,
zakładającej, że „kto panuje nad Rimlandem panuje nad Eurazją; kto panuje nad Eurazją – panuje nad
Światem” (Spykman 1944: 43).

Głównym z założeń Mohammada Rezy było uczynienie z Iranu potęgi politycznej i militarnej świata, a
jednym ze środków do realizacji tej inicjatywy miała być laicyzacja społeczeństwa. Deprecjacja islamu, jakiej
dopuścił się szach, wpłynęła negatywnie na jego i tak niestabilną pozycję w kraju (Keddie 2007: 220). Reżim
Pahlawich ograniczył władzę i wpływy ulemów, wprowadził świeckie prawo, jak również zaczął ingerować
w edukację religijną, głównie poprzez zakładanie na uniwersytetach wydziałów teologicznych oraz tworzenie
korpusów religijnych, tworzonych na wzór korpusów oświaty, których zadaniem było nauczanie na terenach
wiejskich religii w jej oficjalnie przyjętej wersji (Keddie 2007: 219). Westernizacja kraju, postępująca za
panowania Pahlawich, była odbierana przez większość Irańczyków jako zagrożenia dla wartości kulturowych,
nierozerwalnie związanych z islamem i zawsze obecnych w ich życiu Mówiąc o przyczynach islamskiej
rewolucji, nie można pominąć roli, jaką odegrał konserwatyzm ludności irańskiej oraz przywiązanie do
tradycji i religii.

Niszczenie przez władze wpływów świeckiej opozycji oraz nieznacznych przejawów inicjatyw obywa-
telskich zaowocowały protestami religijnymi w Iranie. Gdy w roku 1975 szach zadecydował o likwidacji
wszystkich istniejących partii, uznając za jedyną słuszną Partię Odrodzenia Narodowego Iranu (Hezb-e
Rastochiz-e Melli-je Irān), przeciwnicy systemu zwarli szyki i wszystkie ruchy uległy konsolidacji w celu
walki o zmianę panującego porządku. Dodać należy, że moment ten stanowił apogeum natężenia politycz-
nych represji wobec opozycyjnych działaczy politycznych, a okres swobód i aktywności nieograniczonej
restrykcyjną cenzurą zakończył się wraz z końcem rządów premiera Mohammada Mosaddeqa w 1953 roku.
Już cztery lata później pluralizm partii politycznych w Iranie stał się fikcją, a wprowadzony odgórnie system
dwupartyjny zdominowali aktywiści związani ideowo z władzą dynastii Pahlavich.

Wygnanie z kraju Chomeiniego w listopadzie 1964 roku, którego powodem był sprzeciw wyrażony
przez ajatollaha wobec reform szacha, dotyczących odebrania ziem najbogatszym (w tym przedstawicielom
kleru) oraz emancypacji kobiet, diametralnie wpłynęło na zmianę charakteru opozycji. Właśnie wtedy
duża jej część skupiła się za granicą, co związane było także z ograniczeniami dotyczącymi działalności
politycznej w obrębie irańskiego parlamentu i całej sceny partyjnej. Krąg opozycji emigracyjnej tworzyli
głównie studenci irańscy pobierający nauki na Zachodzie, czynnie zajmujący się kolportowaniem ulotek
oraz nagrań z przemówieniami ajatollaha, łączący swoje sympatie polityczne najczęściej z lewicowymi
ugrupowaniami (Keddie 2007: 159).

Analizując przyczyny wybuchu rewolucji, ważnym elementem jest wskazanie sił i ugrupowań do niej
dążących i ukazanie ich wizji porewolucyjnego Iranu. Warto zaznaczyć, że islamskiej rewolucji nie da się
rozpatrywać w kwestii konfliktów klasowych jako dominującej cechy przyczynowej omawianego zjawiska,
gdyż trwający przed 1979 rokiem reżim obalony został przez większość społeczeństwa, skupionego wokół
przywódcy ajatollaha Chomeiniego. Wbrew pozorom duchowieństwo nie było jedyną grupą pragnącą zmian.
O reorganizację panującego systemu jako pierwsi już w 1977 roku zaczęli walczyć irańscy intelektualiści.
Początkowo, w formie „listów otwartych” zwrócili się oni do szacha i premiera. Ich celem była krytyka braku
wolności słowa, prasy oraz możliwości powstawania nowych politycznych ugrupowań (Coville 2009: 36).

Jednak najistotniejszym wydarzeniem związanym z brakiem akceptacji polityki szacha przez elity
intelektualne było zakwestionowanie legitymizacji rządu podczas jednego z dziesięciu poetyckich wieczorów
zorganizowanych przez poetę i tłumacza Ahmada Szamlu w Instytucie Goethego w Teheranie (Coville 2009:
36). Na spotkaniu nielegalnego Stowarzyszenia Pisarzy Irańskich (Knun-e Newisandegn-e Irn) założonego w
roku 1968 i zrzeszającego pisarzy i intelektualistów, publicznie wyrażono sprzeciw wobec panującej władzy,
która zdaniem członków tej grupy sprawowana była w sposób nielegalny i niezgodny z obowiązującymi
normami prawnymi, przede wszystkim z ustawą zasadniczą z roku 1906. Istotną grupą domagająca
się systemowych zmian była także irańska lewica oraz sympatyzujący z nią w dużej mierze studenci. Do
głównych lewicowych ugrupowań należała przede wszystkim partia Tude. Została ona założona we wrześniu
1941 roku (Heravi 2011: 63). Jej inicjatorami byli członkowie grupy „pięćdziesięciu trzech”, aresztowani
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w 1937 roku za działalność komunistyczną, a uwolnieni w wyniku amnestii w kwietniu 1941 roku (Benāb
2004: 259-260). Głównymi założeniami Hezb-e Tude, czyli Partii Mas było uwolnienie Iranu od zachodnich
zależności, utworzenie demokratycznego rządu gwarantującego jednostce prawa socjalne (chodziło tu głównie
o reformy podatkowe, gospodarcze i ekonomiczne, reformę szkolnictwa i służby zdrowia) oraz wolność
prasy i wypowiedzi. Początkowo jej umiarkowany i dość liberalny program z czasem ulegał zmianom.

Panującej władzy sprzeciwiała się też miejska klasa średnia, która popierała istnienie monarchii konstytu-
cyjnej, a nie propagowanej przez szacha, lecz skrzętnie maskowanej, monarchii absolutnej. Panująca sytuacja,
była niezbitym dowodem na to, że możliwość wpływu obywateli na sytuację ekonomiczno-polityczną w kraju
oraz czynne korzystanie z praw zagwarantowanych ustawą zasadniczą z roku 1906, były tylko złudzeniem, a
ich świadomość budziła coraz większy sprzeciw wśród irańskich obywateli.

Powrotu ancient régime’u, czyli szyickich zasad życia domagali się najbiedniejsi, jednak nie wykazali się
oni aktywnością podczas rewolucji, pomimo tego, że nieudane próby reform najdotkliwiej uderzyły właśnie
w ich położenie. Przeciwko dyktatorskiemu ustrojowi politycznemu zwróciły się osoby, którym proces
kapitalistycznej modernizacji sukcesywnie wdrażany przez reżim Mohammada Rezy, przyniósł ogromne
korzyści materialne (Halliday 2002: 53). Nie byli to sans-culottes, ale młodzi, często dobrze wykształceni
obywatele, którzy w czasie panowania szacha dorobili się dużych majątków, ale pomimo tego nie byli w
stanie zaakceptować zmian, jakie konsekwentnie wprowadzane były w Iranie czasu Pahlawich. Nie chcieli
oni Iranu owładniętego fundamentalnym islamem - pragnęli demokracji, sprawiedliwej władzy i liberalizmu.
Forsowali ideę niezależnego państwa islamskiego, w którym wolni obywatele będą mieli realny wpływ na
życie polityczne.

Omawiając wydarzenia roku 1979, należy podkreślić rolę irańskiej myśli politycznej. Najbardziej wpły-
wowi i znani świeccy ideolodzy tego okresu to: Mehdi Bazargan, Ali Szariati oraz Abolhasan Bani Sadr. To
właśnie ich przemyślenia miały realny wpływ na wizję świata młodych, a także kształtowały ich system war-
tości, aktywizując do działania przeciwko represjom i uciskowi. Mehdi Bazargan promował inną wizję islamu
niż tradycjonaliści, gdyż twierdził, że da się go pogodzić z zachodnią demokracją i postępem naukowym
(Keddie 2007: 198). Cenił on zachodnią cywilizację za osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki. Jednocześnie
krytykował on idee marksistowskie oraz zbytnią ingerencje islamu w sferę stosunków politycznych (Coville
2009: 44). Był jednym z założycieli liberalnego Ruchu Wolności Iranu (Nezhat-e Āzādi-je Irān), zasłynął także
jako twórca wielu traktatów oraz jeden z polityczno-religijnych przywódców rewolucji (Keddie 2007: 198).
Twierdził, że rewolucji i rozruchów społecznych można było uniknąć, gdyby ulemowie bardziej interesowali
się ludem i skoncentrowali się na zmniejszeniu nierówności społecznych poprzez zakładanie instytucji
dobroczynnych i kulturalnych (Keddie 2007: 198). Po zwycięstwie islamskiej rewolucji został on mianowany
pierwszym premierem porewolucyjnego Iranu (Behrooz 2000: 178).

Ali Szariati, socjolog muzułmański, wcześniej student uczelni w Maszhadzie, jak również Paryżu,
uważany jest za osobę odpowiedzialną za wpajanie wzorców ideologicznych i przygotowanie bazy pod
rewolucję wśród młodych Irańczyków w związku ze swoimi akademickimi koneksjami (Abrahamian 2008:
143). Za jedyną słuszną ideologię uważał on islamski humanizm, odrzucał radykalny, fanatyczny wzorzec
religii i optował za zgodą pomiędzy sunnitami a szyitami. W swoich wypowiedziach uczył, jak pogodzić
nowoczesny świat z muzułmańskimi zasadami, nie wyrzekając się przy tym tożsamości religijnej (Keddie
2007: 206). Krytykował zachodnie modele emancypacji kobiet, jak również demokracji. Twierdził, że
zachodnia kobieta została uprzedmiotowiona i oderwana od życia rodzinnego, a europejskie i amerykańskie
władze poprzez krytykę islamskiego wzorca próbują osłabić jedność muzułmańskiej familii (Keddie 2007:
203). Jednocześnie optował za udziałem kobiet w życiu publicznym oraz sprzeciwiał się ich izolacji.

Jak zauważyła Anna Krasnowolska, „doktryna Szariatiego, chociaż głęboko religijna, była równocześnie
antyklerykalna. Szariati był wrogiem nie tylko zachodnich importów kulturowych, od konsumpcjonizmu
i pornografii po demokrację [...], za szkodliwe uważał też liczne elementy kultury rodzimej, odciągające
człowieka [...] od jego misji społecznej” (Krasnowolska 2010: 874). Demokracja zachodnia jego zdaniem była
niedoskonałym systemem, w którym tak naprawdę rządził pieniądz, a nie naród. Twierdził także, że ten
system prowadzi do zagłuszania głosu postępowej, progresywnej mniejszości, poprzez konserwatywną i
zacofaną większość (Keddie 2007: 203). Pomimo swojej śmierci w 1977 roku Szariati stał się ideologiem
rewolucji oraz jej twarzą, gdyż to właśnie jego podobizny niesiono podczas protestów obok wizerunku
Chomeiniego (Keddie 2007: 198).
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Abolhasan Bani Sadr zasłynął jako ideolog i teoretyk ruchu islamskiego w XX-wiecznym Iranie. Był
studentem teologii i socjologii na Teherańskim Uniwersytecie, później studiował ekonomię we Francji, gdzie
udzielał się też aktywnie w studenckich organizacjach (Keddie 2007: 200). W młodości nie krył swojego
sprzeciwu wobec polityki szacha, za to zawsze popierał poglądy Chomeiniego. W 1979 roku pełnił funkcję
ministra spraw zagranicznych, a w roku 1980 został pierwszym prezydentem Islamskiej Republiki Iranu. W
swoich pracach poruszał on tematykę społeczno-gospodarczą, poświęcając się analizie takich problemów,
jak: koncentracja władzy, niewolnictwo czy podziały klasowe. W wypowiedziach i dziełach krytykował
imperializm, konsumpcjonizm oraz kult jednostki (Abrahamian 2008: 157).

Największą siłą motywującą i mobilizującą masy, bezdyskusyjnym przywódcą i ideologiem tego okresu
był Chomeini, którego popularność rosła w zawrotnym tempie pośród wszelkich grup społecznych. Wygnanie
ajatollaha z kraju w 1964 roku, związane z krytyką wyrażoną przez duchownego w związku z nieudanymi
próbami reform szacha tzw. białej rewolucji, zdecydowanie wpłynęło na zmianę charakteru opozycji, która
zaczęła działać aktywnie także poza granicami państwa. Na wielką skalę rozprowadzane były ulotki oraz
kasety z przemówieniami ajatollaha, który, bazując na emocjach, wykorzystywał wszelakie metody, aby
poruszyć słuchaczy. Wzbudzał w nich gniew i nienawiść, a jednocześnie cementował ich więzi, by poczuli
się jednością, która posiada siłę zmian (Ożarowski 2006: 44). Poprzez znalezienie wspólnego wroga w
szachu, zjednał społeczeństwo, rzeczywiście prezentujące jakże odmienne wartości i tylko to, tak naprawdę,
umożliwiło mu dokonanie kolosalnych wewnątrzsystemowych zmian. Silne wsparcie dla jego działalności
stanowili ulemowie, muzułmańscy teologowie, obrońcy czystości islamu, którzy chcieli stworzyć państwo
religijne, przestrzegające restrykcyjnie zasad Koranu.

Przebieg rewolucji islamskiej

Bardzo trudno ustalić konkretną datę wybuchu rewolucji, gdyż w powolnym tempie ewoluowała ona i
dojrzewała, by w konsekwencji przyczynić się do wielkich zmian. Zaznaczyć należy, że rewolucja sama w
sobie zawsze stanowi pewien proces, nie jest momentem czy punktem, i z tej perspektywy należy analizować
to zjawisko. Umownie za początek wybuchu rewolucji w Iranie uznać można wydarzenia 8 września
1978 roku, zwane czarnym piątkiem, kiedy to podczas tłumienia demonstracji ulicznej zginęło kilkaset
osób (Ożarowski 2006: 43). Już jednak dużo wcześniej na ulicach irańskich miast dochodziło do licznych
zamieszek.

W styczniu 1978 roku, w gazecie „Ettela’at” ukazał się artykuł autorstwa ministra informacji - Dariusza
Homajuna. Celem rozprawy „Iran a czerwona i czarna kolonizacja”, zawierającej we wstępie pobieżne
uwagi na temat reform „białej rewolucji”, było ukazanie Chomeiniego jako awanturnika, impertynenta
oraz człowieka z podejrzaną przeszłością (Keddie 2007: 221). Tekst ten wywołał spore zamieszanie, jak
również stał się powodem demonstracji studentów madres w Qom, dla których Chomeini stawał się nowym
autorytetem (Behrooz 2000: 175). Rozruchy na ulicach krwawo stłumiono. W późniejszym czasie sytuacja
powtórzyła się kilkakrotnie. W lutym 1978 roku, 40 dni po styczniowych wydarzeniach, miały miejsce kolejne
demonstracje. W jedenastu miastach Irańczycy wyszli na ulice, by zgodnie z szyicką tradycją upamiętnić
śmierć ofiar poprzednich zajść. Właśnie podczas tych wydarzeń zniszczono wiele kin, sklepów, banków
i po raz pierwszy wzniesiono okrzyki: „Śmierć szachowi!” (Hiro 2006: 122). Odnotowano także zamachy
bombowe wymierzone w posterunki policji w Tabrizie (Behrooz 2000: 175). By uniknąć kolejnych rozruchów,
których spodziewano się za 40 dni, szach obiecał ponownie otworzyć seminarium w Qom, pozwolić na
zwiększenie liczby pielgrzymów wędrujących do Mekki, wprowadzić zmiany w gospodarce oraz zakazać
„pornografii” w irańskich kinach (Hiro 2006: 122). Obietnice te jednak okazały się niewystarczające, ponieważ
30 marca 1978 roku Irańczycy zorganizowali kolejne manifestacje, które, podobnie jak mające miejsce w
późniejszym czasie incydenty, przyczyniły się do śmierci setek osób. W kwietniu protesty zorganizowane
zostały na teherańskich uczelniach, w maju demonstrowano w trzydziestu czterech miastach, a podczas
głównej manifestacji w stolicy głośno i stanowczo domagano się obalenia reżimu. Miesiąc później na ulice
wyszli mieszkańcy miasta Qom oraz Teheranu, a w sierpniu doszło do podpalenia kina Rex w Abadanie, w
wyniku którego zginęło 327 osób (Behrooz 2000: 176).

Wrześniowe wydarzenia obfitowały w udział lewicowych inicjatyw, które przyczyniły się do organi-
zacji niezliczonych strajków pracowników zakładów przemysłowych, rafinerii oraz kolei, zrzeszonych w
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nielegalnych związkach pracowniczych. Za organizacyjną stroną owych demonstracji stała zdelegalizowana
Partia Mas (Hezb-e Tude), niezmienne skupiająca w swoich szeregach oraz w związkach zawodowych wielu
zwolenników. W październiku dwudniowy strajk generalny pracowników przemysłu sparaliżował miasta, a
listopadowe protesty w Teheranie i Chuzestanie doprowadziły do spadku o 1/5 produkcji ropy (Hiro 2006:
126-127). W grudniu natomiast całkowicie wstrzymano eksport tego surowca (Krasnowolska 2010: 881). W
wydarzeniach rewolucji aktywnie uczestniczyli też członkowie takich polityczno-militarnych organizacji, jak:
Fedajni Ludowi (Feda’ijān-e Chalq,) czy Modżahedini Ludowi (Moğāhedin-e Chalq). W listopadzie oficjalnie
swoje wsparcie dla inicjatywy skierowanej przeciw monarchii wyraził także Front Narodowy (Dżebhe-je
Melli), (Krasnowolska 2010: 881).

Jedenastego grudnia, w święto Aszury, upamiętniające rocznicę śmierci imama Hosejna ponad milionowy
tłum wziął udział w pokojowej demonstracji w Teheranie, podczas której, wznosząc okrzyki poparcia,
zachęcano Chomeiniego, przebywającego we Francji, do powrótu do Iranu i poprowadzenie kraju drogą
zgodną z prawem Koranu. W obawie przed nasilającymi się niepokojami społecznymi szach postawił
wszystkie siły w stan najwyższej gotowości. Wprowadzono stan wyjątkowy i godzinę policyjną, zakazy
demonstracji oraz jeszcze bardziej zaostrzoną cenzurę, jednak pod presją społeczną szach zdecydował się na
pewne formy ustępstw, jak na przykład częściowa amnestia dla przebywających na emigracji czy uwolnienie
małych grup więźniów. Zdymisjonowano także sporą część najwyższych oficerów Savaku (Sāzmān-e Ettela’at
va Amniyat-e Kešvar), czyli Organizacji do Spraw Informacji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pełna
mobilizacja wojskowa, o której zadecydował władca, nie zniechęcała do działania. Już na początku 1979
roku doszło do kolejnych zamieszek w Qom, Maszhadzie i Tabrizie (Behrooz 2000: 178). Wydarzenia te
w konsekwencji doprowadziły do wygnania szacha z kraju, który, opuszczając Iran 16 stycznia 1979 roku,
pozostawił po sobie zdemoralizowaną armię i podzielony rząd. Na ulice miast ruszyły tłumy, by świętować
upadek monarchii (Abrahamian 1982: 526). Trzy dni wcześniej powołana została dziewięcioosobowa Rada
Regencyjna, na której czele stanął Szapur Bachtiar. Początkowo przewidywano, że wyjazd monarchy będzie
jedynie krótkim epizodem oraz że po ustaniu zamieszek szach wróci do kraju, by przywrócić swoje rządy.
Rada Regencyjna miała więc za zadanie tymczasowe objęcie władzy, w trakcie nieobecności a nie abdykacji
monarchy. Wydarzenia jednak potoczyły się według innego scenariusza.

1 lutego 1979 roku Chomeini powrócił do Iranu, a już 5 lutego przystąpił do całkowitego przejęcia
władzy w państwie. Dzięki ogromnej charyzmie i solidarnemu poparciu milionów obywateli bez trudu
zdołał on umocować swoją pozycję, by w konsekwencji zmienić całą rzeczywistość społeczno-polityczą
Iranu. Rozstrzygające wydarzenia rewolucji rozegrały się 9 lutego, kiedy to w Teheranie prorewolucyjni
kadeci szkoły lotnictwa wojskowego w dwa dni pokonali Gwardię Królewską, zdobywając posterunki
policji, otwierając więzienia i zajmując bazy wojskowe, umożliwiając całkowite przejęcie władzy przez
Chomeiniego (Keddie 2007: 232), który w swoich przekonaniach i polityce propagował wyższość prawa
boskiego nad prawem świeckim. Radę Rewolucyjną ajatollah przekształcił w Tymczasowy Rząd Rewolucyjny,
realizując stopniowo założenie islamizacji całego systemu. Nowym premierem Chomeini mianował Mehdiego
Bazargana, który w celu całkowitego przejęcia rządów w państwie potajemnie pertraktował zarówno z USA,
jak i Savakiem, a także zorganizował narodowy bojkot godziny policyjnej narzuconej przez szacha (Coughlin
2009: 161).

Szacuje się, że w okresie trwania rewolucji islamskiej życie straciło blisko trzy tysiące demonstrantów
(Abrahamian 2008: 161). W jej następstwie zginęło wiele więcej ofiar, gdyż nowy reżim krwawo rozprawił
się ze wszystkimi przeciwnikami, nawet tymi, którzy w okresie rewolucji walczyli w jego szeregach.

Konsekwencje wydarze

´

n: porewolucyjny Iran

Głównym celem grupy, która odniosła sukces podczas rewolucji było uwolnienie Iranu od zachodniej
dominacji, wyeliminowanie wpływów Ameryki, a także powrót do wartości muzułmańskich, w wersji jeszcze
bardziej rygorystycznej i konserwatywnej. 30 marca 1979 roku w przeprowadzonym referendum blisko
99% głosujących, którym przedstawiono alternatywę powrotu monarchii lub zaakceptowania islamskiej
republiki opowiedziało się za Islamską Republika Iranu, która została proklamowana już 1 kwietnia tego roku
(Abrahamian 2008: 163). Wszystkie z wydarzeń, które miały miejsce w Iranie po roku 1979 bezdyskusyjnie
nazwać można jej następstwami. Nowy reżim stworzył innowacyjne ramy społeczno-systemowe, w których
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od tego czasu mieścić miała się każda inicjatywa czy działanie. Ponad dwa i pół tysiąca lat tradycji monarchii
w 1979 roku poszło w zapomnienie, ustanawiając wraz z nową ustawą zasadniczą nowatorskie rozwiązanie
ustrojowe, jakim była islamska republika. Zgodnie z artykułem pierwszym jej konstytucji:

Iran jest Republiką Muzułmańską, którą naród irański zatwierdził na podstawie swojej długowiecznej
wiary w rządy prawdy i sprawiedliwości Koranu, na drodze zwycięskiej rewolucji, pod przewodnictwem
najwyższego autorytetem wzoru do naśladowania i religijnego przywódcy, wielkiego ajatollaha Imama
Chomejniego, w referendum, przeprowadzonym w dniach 10-11 miesiąca farwardin 1358 roku hidżry
słonecznej, czyli 1-2 dzień miesiąca Dżcmādi-A’l-ulā roku 1399 hidżry księżycowej, większością 98,2%
głosów osób uprawnionych do głosowania.

(Qānun-e AsāsiĞamhuri-je Eslāmi-je Irān 1979: Asl-e 1)

W trakcie tworzenia najwyższego aktu prawnego islamskiej republiki starły się z sobą dwie siły i tendencje:
wizja Chomeiniego, dotycząca instytucjonalizacji koncepcji welāyat-e faqih i silnego zdeterminowania
życia politycznego religią muzułmańską oraz pomysł premiera Mehdiego Bazargana, odnoszący się do
wzorowania nowej ustawy zasadniczej na konstytucyjnym modelu V Republiki Francuskiej Charles’a de
Gaulle’a (Abrahamian 2008: 162). Przewidywano, że akt ten będzie islamski z nazwy, jednak demokratyczny
w treści. Ostatecznie jednak produkt finalny był hybrydą, czymś pomiędzy koncepcją Chomeiniego a
Bazargana, pomiędzy prawami boskimi i ustanawianymi przez człowieka, pomiędzy teokracją a demokracją
i w końcu czymś pomiędzy vox dei i vox populi (Abrahamian 2008: 162). Nie da się jednak zaprzeczyć, że
islam zdominował polityczną sferę życia Irańczyków, co potwierdza artykuł czwarty konstytucji:

Wszystkie prawa i przepisy cywilne, karne, finansowe, ekonomiczne, administracyjne, kulturalne, woj-
skowe, polityczne oraz inne, muszą być wzorowane na nakazach islamu. Ten artykuł reguluje proces
nakładania i wprowadzania w życie wszystkich pozostałych artykułów konstytucji oraz regulacji praw-
nych i innych przepisów, a ocena zgodności jego nakazów pozostaje w kompetencji prawników Rady
Nadzorującej.

(Qānun-e AsāsiĞamhuri-je Eslāmi-je Irān 1979: Asl-e 4)

Irańska Republika Islamska to państwo, w którym zgodnie z założeniami ustawy zasadniczej sprawy
kraju powinny być rozstrzygane w powszechnym głosowaniu, w drodze wyborów lub w drodze referendum,
co wprowadza namiastkę demokratyzacji do tego specyficznego, dualistycznego ustroju politycznego. Zasady
muzułmańskiego systemu politycznego stanowią zasadniczy filar systemu politycznego republiki islamskiej.
Do jego głównych założeń należą tezy, mówiące, że władza pochodzi od Boga, który przekazuje ją swojemu
przedstawicielowi na ziemi i dopuszcza despotyzm i absolutyzm w sprawowaniu rządów (Bäker 2004: 12).
Koran stanowi w muzułmańskim państwie swoisty rodzaj konstytucji, każde prawo ustalone przez człowieka
musi być z nim zgodne. W państwie islamskim zawsze zachowywana jest ścisła centralizacja władzy. Jak
pisze Shakir Kitab, „system prawny islamu pochodzi wprost z systemu moralnego, który jest syntezą systemu
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dogmatycznego tejże religii. Ze wszystkich tych norm dogmatycznych, moralnych i prawnych narodził się
system polityczny islamu” (Bäker 2004: 46-47).

Opisując realia systemowe porewolucyjnego Iranu wspomnieć należy o najwyższej władzy, jaką w
państwie tym sprawuje Najwyższy Przywódca (Wali faqih/���� ���), którego zadaniem jest świeckie i
duchowe przewodnictwo nad narodem w okresie nieobecności Dwunastego Imama (Qānun-e AssiĞamhuri-
je Eslāmi-je Irān 1979: Asl-e 5). To właśnie ta instytucja stanowi niespotykany na skalę światową fenomen.
Koncepcja powstała po roku 1963 i początkowo rozpowszechniona została wśród studentów teologii w formie
serii wykładów, a następnie wydana anonimowo w książce „Hokumate Islām: Waleyat-e Faqih” (Rząd islamu:
Zwierzchnictwo Faqiha), (Hiro 2006: 39). Zdaniem Chomeiniego koncepcja ta pochodziła bezpośrednio z
nauk Koranu, który nakazywał przestrzegania pouczeń Boga, Proroka i posiadających autorytet (Abrahamian
2008: 146).

Artykuł 109 konstytucji Islamskiej Republiki Iranu dokładnie określa cechy wyróżniające Najwyższego
Przywódcę i przymioty determinujące jego wybór na stanowisko, wśród których wymienia kompetencje
naukowe, sprawiedliwość, pobożność oraz przenikliwość polityczną i społeczną, a także roztropność, męstwo
i umiejętność zarządzania oraz talent przywódczy (Qānun-e AsāsiĞamhuri-je Eslāmi-je Irān 1979: Asl-e
109). Kompetencje Najwyższego Przywódcy w dużej części pokrywają się z zadaniami, jakie w klasycznych
republikach wypełnia głównie prezydent. Przede wszystkim jest on jednak głową państwa, sprawującą
nadzór i zwierzchnictwo nad wszelkimi aspektami władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, w
których obrębie dostrzegamy sporą zależność pomiędzy poszczególnymi jej organami.

Zako

´

nczenie

Rewolucja islamska odmieniła irańską rzeczywistość, wpływając na przeobrażenia różnorodnych aspek-
tów życia. Monarchia zastąpiona została republiką, despotyczny władca wszechmogącym Najwyższym
Przywódcą a europejskie stroje muzułmańskimi hidżabami. Rewolucja pokazała Irańczykom siłę, jaka
drzemie w ich narodzie oraz możliwość i potrzebę zmian. Nie zmieniła jedynie irańskiej dumy oraz represji
i ograniczeń. Wolność, o którą walczono, nie stała się faktem. Reżim został obalony, jednak jego miejsce
zajęła równie trudna i wymagająca poświęceń władza. Trzydzieści trzy lata po rewolucji na ulicach irańskich
miast nadal dostrzega się potrzebę transformacji i przeobrażeń. Coraz częściej obywatele uświadamiają
sobie, że nowy system nie stanowi idealnego rozwiązania. Przypomnieć należy, że islamska rewolucja
nie była pierwszym z ruchów zbiorowych w historii dwudziestowiecznego Iranu. W roku 1906 kraj ten
ogarnęła Rewolucja Konstytucyjna (Mašrutiyat), podczas której domagano się powołania parlamentu i zmian
w systemie monarchii absolutnej. Konstytucja uchwalona w wyniku owych wydarzeń uczyniła z Iranu
monarchię parlamentarną, przypisując mieszkańcom Iranu wiele praw i swobód, jednak trudno wskazać
okresy w czasie ponad siedemdziesięciu lat jej obowiązywania, kiedy ustawa ta była w całości respektowana,
a nie stanowiła jedynie teoretycznego aktu prawnego.

Tworząc schemat procesu rewolucji w oparciu o studium przypadku irańskich wydarzeń roku 1979 oraz
opisywane w artykule teorie rewolucji, rysuje się nam pięciopunktowy model przebiegu owych zjawisk,
mający następującą formę:

1. Pojawienie się specyficznych uwarunkowań społeczno-politycznych (represje, brak pluralizmu poli-
tycznego, cenzura, niesprawiedliwość społeczna, rosnąca niechęć do władz i promowanych przez nią
wzorców),

2. Świadomość potrzeby zmian (wśród coraz większej grupy społeczeństwa),

3. Skupienie wokół autorytetu, ideologii lub też przeciw panującemu porządkowi,

4. Wystąpienia masowe z udziałem sporej części społeczeństwa,

5. Obalenie systemu i ustanowienie nowych władz ( brak momentu władzy sił umiarkowanych oraz
okresu kooperacji władz).
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Rewolucja islamska roku 1979, w której udział wzięły wszelkie stronnictwa, miała stać się przepustką do
nowego ładu, wolności i praw, o które Irańczycy walczyli niezmiennie przez lata dziejów. Przeobrażenia,
których irański naród domagał się, nigdy nie zostały zrealizowane. Wśród przyczyn tego stanu wymienić
należy przede wszystkim fakt istnienia odmiennych wizji porewolucyjnego Iranu wśród walczących grup,
które skupione wokół jednego wodza dostrzegły możliwość obalenia systemu. To, co stało się jasne po
wydarzeniach lutego 1979 roku, nie było skutkiem oczywistym, co więcej, niewielu tak naprawdę zdawało
sobie sprawę, jak będzie wyglądać nowa porewolucyjna rzeczywistość. Lud obalił monarchę nie z uwagi na
lepszą alternatywę, jaką prezentowała nowa władza, ale z uwagi na nienawiść do rządów Pahlavich i ich
prozachodnich sympatii.
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Islamic Revolution in Iran. Causes - Course - Consequences

Islamic Revolution in 1979 was the last „great revolution” of the twentieth century. Facade parliamentary
monarchy was replaced with the innovative creation, called „The Islamic Republic". Revolutionary leaders,
inspired with religious ideas, made an attempt to dominate the politics, the culture and the civil life with
the omnipresent Islam. Due to the role of the religious fundamentalism, the Iranian revolution was the
announcement of a strong relationship between Islam and politics in the 21st century. The purpose of
this article is to characterize the causes, course and the fundamental changes that have occurred as a
result of the victorious revolution of 1979. The first part discusses the socio-political conditions in Iran
during the reign of Shah Mohammad Reza and attempts to answer the question of the extent, to which
they have contributed to revolution. The second part presents the course of the Iranian revolution in
chronological order. The last part constitutes the analysis of the consequences of the revolution, especially
transformations that affected the Iranian political system.
Keywords: islamic revolution, Pahlavi’s dynasty, Ayatollah Khomeini, constitutional monarchy in Iran.
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„Pomarańczowa rewolucja” na Ukrainie w
kontekście historyczno-kulturowym

Mirosław Szumiło

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 r. i rezultaty badań opinii publicznej wskazują
wyraźnie na ogromną rolę, jaką odegrał w czasie „pomarańczowej rewolucji” kontekst historyczno-
kulturowy. Społeczeństwo ukraińskie podzieliło się niemal po równo na dwa obozy: „pomarańczowych” –
zwolenników rewolucji i „niebieskich” – zwolenników kontrrewolucji. Ten podział miał w dużej mierze
charakter terytorialny. Zachód i centrum kraju głosowały w większości na Wiktora Juszczenkę, zaś wschód
i południe na Wiktora Janukowycza. Postawy i zachowania zwolenników rewolucji i ich przeciwników były
zdeterminowane przez następujące czynniki: tożsamość narodową, język, wyznanie, identyfikację ojczyzny,
tradycję i pamięć historyczną. W rzeczywistości Ukraina pod względem historycznym i kulturowym dzieli
się na trzy regiony: 1) Zachód pozostający do 1939 r. pod dużym wpływem cywilizacji łacińskiej; 2)
Centrum, które uległo częściowej rusyfikacji, ale zachowało narodowy charakter; 3) Wschód i Południe –
obszar zasiedlony dopiero w XIX w. z dużym udziałem Rosjan i pozbawiony własnej tradycji historycznej.
Na podstawie danych sondażowych można postawić tezę, iż społeczeństwo ukraińskie pod względem
cywilizacyjno-kulturowym i politycznym stanowią faktycznie trzy grupy: 1) świadomi Ukraińcy (około
40%), mówiący na co dzień po ukraińsku, wierni Patriarchatu Kijowskiego lub grekokatolicy, opowiadający
się za zbliżeniem z Unią Europejską i NATO oraz demokratyzacją; 2) Rosjanie i „Ukrainorusy” (około
40%), mówiący po rosyjsku, ateiści lub wierni Patriarchatu Moskiewskiego, tęskniący za Związkiem
Sowieckim, opowiadający się za ścisłą współpracą z Rosją i Białorusią; 3) „wahający się” (około 20%),
przeważnie Ukraińcy dwujęzyczni lub rosyjskojęzyczni, rozdarci kulturowo między Wschodem i Zachodem.
Słowa kluczowe: „pomarańczowa rewolucja”, kontekst historyczno-kulturowy, wybory prezydenckie na
Ukrainie, tożsamość narodowa, badania opinii publicznej.

Fenomen „pomarańczowej rewolucji” budzi duże zainteresowanie politologów i socjologów. W swoich
analizach koncentrują się oni najczęściej na trzech wymiarach tego wydarzenia: 1) rywalizacji wewnątrz
elit i społeczeństwa ukraińskiego między zwolennikami demokratyzacji systemu politycznego i integra-

cji z Zachodem a ludźmi reprezentującymi mentalność postsowiecką, zorientowanymi na utrzymanie ładu
postkomunistycznego i rozwijanie bliskich stosunków z Rosją, traktowaną jako element tzw. „czwartej fali
demokratyzacji” (Avioutskii 2007: 9-14); 2) wielkiej rozgrywce geopolitycznej między mocarstwami (Stanami
Zjednoczonymi, Unią Europejską i Rosją), w której Ukraina stanowi jeden z pięciu kluczowych ośrodków
geostrategicznych Eurazji. Według Zbigniewa Brzezińskiego, Rosja bez Ukrainy nie może być mocarstwem.
W konsekwencji walka o kontrolę nad tym państwem staje się istotnym punktem walki o geopolityczne
przywództwo w Eurazji (Brzeziński 1998: 141); 3) walce ukraińskich klanów oligarchicznych o zdobycie
decydującego wpływu na formalne instytucje władzy politycznej, a tym samym na procesy decyzyjne w
państwie.

W niniejszym tekście chciałbym zwrócić uwagę na kontekst historyczno-kulturowy „pomarańczowej rewo-
lucji”, który współistniał z wymienionymi powyżej płaszczyznami konfliktu politycznego na Ukrainie. Takie
czynniki, jak: tożsamość narodowa, język, wyznanie, identyfikacja ojczyzny, tradycja i pamięć historyczna, w
dużym stopniu determinowały postawy i zachowania zwolenników rewolucji i ich przeciwników.

http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl
c� 2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
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Interpretacje „pomara

´

nczowej rewolucji”

Wydarzenia na Ukrainie z jesieni 2004 roku zalicza się do współczesnych „refolucji” politycznych, rozu-
mianych jako pokojowe obalenie panującego reżimu i przejęcie władzy przez opozycję. Refolucja łączy w
sobie dwa aspekty: rewolucyjny i ewolucyjny (reformatorski). Tak jak klasyczna rewolucja, prowadzi do
radykalnej zmiany systemu politycznego, ale nawiązuje przy tym do suwerennej przeszłości, unika przemocy
i na pierwszy plan wysuwa hasła wolnościowe zamiast socjalnych (Kozłowski 2012: 35-48). Przypomnijmy,
iż rewolucja ukraińska była de facto „rewolucją wyborczą”. Wybuchła po ewidentnym sfałszowaniu przez
władze II tury wyborów prezydenckich (21 listopada 2004 roku), w której kandydat obozu rządzącego pre-
mier Wiktor Janukowycz, według oficjalnych wyników, nieznacznie pokonał popularnego w społeczeństwie
kandydata opozycji Wiktora Juszczenkę (stosunkiem głosów 49,46% do 46,61%). W tej sytuacji lider opozycji
wezwał społeczeństwo do akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa. Kilkunastodniowe masowe manifestacje
na kijowskim Majdanie Niezależności oraz w innych miastach w zachodniej części kraju swoimi rozmia-
rami zaskoczyły zagranicznych obserwatorów i obóz władzy. Ustępujący prezydent Leonid Kuczma nie
zdecydował się na siłowy wariant rozwiązania kryzysu, zwracając się z prośbą o mediację do prezydentów
Polski i Litwy. Przy ukraińskim „okrągłym stole” obok Leonida Kuczmy, Aleksandra Kwaśniewskiego i
Valdasa Adamkusa zasiedli także obaj kandydaci w wyborach, szef unijnej dyplomacji Javier Solana oraz
przedstawiciele Rosji i OBWE. Owocem tych rozmów był kompromis polegający na powtórzeniu drugiej tury
wyborów. W zamian opozycja zgodziła się na reformę konstytucyjną, znacznie ograniczającą uprawnienia
prezydenta. W powtórzonych wyborach 26 grudnia 2004 roku Juszczenko otrzymał blisko 52% głosów, zaś
Janukowycz 44,2%. Taki wynik powszechnie uznano za zwycięstwo demokracji (Chojnowski, Bruski 2006:
273-280).

W latach 90. pod parawanem typowej demokracji wyborczej (elektoralnej) ukształtował się na Ukrainie
system polityczny, który można określić jako „oligarchiczno-biurokratyczny”. Skupiający w swym ręku
władzę wykonawczą prezydent Leonid Kuczma był w istocie arbitrem rozgrywającym interesy rywalizujących
ze sobą klanów oligarchicznych, zapewniając kruchą równowagę między grupami polityczno-biznesowymi
(Kozłowski 2012: 64). Główną przyczyną wybuchu „pomarańczowej rewolucji” był narastający przez kilka
lat głęboki kryzys zaufania do panującego systemu politycznego, na czele z prezydentem. Pierwszym
katalizatorem protestów społecznych okazała się sprawa tajemniczego porwania i śmierci popularnego
dziennikarza opozycyjnego Georgija Gongadze. Z ujawnionych nagrań (tzw. taśm Melnyczenki) wynikało,
że został on zamordowany na polityczne zamówienie Kuczmy. W połowie grudnia 2000 roku rozpoczęły
się organizowane przez opozycję demonstracje pod hasłem „Ukraina bez Kuczmy”. Mające ograniczony
zasięg protesty po dwóch miesiącach wygasły, jednakże kryzys polityczny nie przeszedł bez śladu. Zdaniem
Tadeusza Olszańskiego, przyniósł on mobilizację społeczną na skalę nieznaną od 1991 roku, ożywienie
struktur społeczeństwa obywatelskiego i wzrost zainteresowania młodego pokolenia sprawami publicznymi
(Olszański 2003: 112-119).

Joanna Konieczna, patrząc z punktu widzenia socjologa, interpretowała „pomarańczową rewolucję” jako
efekt współzawodnictwa dwóch modeli integracji społecznej, czyli typów ładu społecznego na Ukrainie,
determinujących różne preferencje systemowe obywateli. Typ pierwszy to zdecentralizowany model spo-
łeczeństwa „sieciowego”, w którym dominują poziome zależności między ludźmi, opowiadającymi się za
demokratycznym porządkiem politycznym. Typ drugi to model centralistyczny, w którym społeczeństwo
integruje się dzięki pionowym zależnościom władzy i podległości sięgającym do najniższych szczebli drabiny
społecznej. W niepodległej Ukrainie od 1991 roku współistniały obok siebie oba modele integracji społecznej,
przy czym stopniowo poszerzał swoje wpływy model „sieciowy”, funkcjonujący głównie na zachodzie
i w centrum kraju. Mieszkańcy wschodu i południa Ukrainy przyzwyczajeni byli natomiast do modelu
scentralizowanego (Konieczna 2005: 5-9).

Sytuacja rewolucyjna narastała stopniowo od 2000 roku. Mimo że położenie ekonomiczne kraju zdecy-
dowanie się poprawiło (w latach 2000–2004 notowano wzrost w granicach od 5,2 do 9,4% PKB), większość
społeczeństwa wyrażała niezadowolenie z polityki społecznej i gospodarczej ówczesnych władz. Badani
przez socjologów obywatele Ukrainy byli przekonani, że gospodarka źle funkcjonuje i jest przeżarta przez
wszechobecną korupcję. Na początku 2004 roku 56% badanych uważało, iż sprawy w państwie „idą w
niewłaściwym kierunku” (Konieczna 2005: 7-8). Wraz z narastaniem niezadowolenia społecznego rosła
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otwarta niechęć wobec prezydenta, którego pozycja obarczała winą za wszystkie negatywne zjawiska w kraju.
Przeprowadzony pod koniec 2002 roku sondaż wykazał, że trzy czwarte Ukraińców chce przedterminowego
ustąpienia Kuczmy (Chojnowski, Bruski 2006: 257).

Według teorii Jamesa Daviesa, jednym z najważniejszych czynników prowokujących wystąpienia spo-
łeczne jest niezgodność między oczekiwaniami i aspiracjami społecznymi a możliwością ich zaspokojenia,
która rodzi subiektywne poczucie niezadowolenia. Oczekiwania zaś rosną najczęściej wtedy, gdy sytuacja
gospodarcza zaczyna się poprawiać. Dotyczą one wówczas nie tylko kwestii materialnych, ale także potrzeb
społecznych i swobód obywatelskich, takich jak wolność słowa, która na Ukrainie pod rządami Kuczmy
była coraz bardziej ograniczana (Konieczna 2005: 6; Chodak 2012: 100-103). Wielu Ukraińców z zachodu
i centrum kraju poprawę własnej sytuacji materialnej przypisywało Wiktorowi Juszczence. Jako premier
w latach 1999–2001 prowadził on, za przyzwoleniem Kuczmy, szereg reform usprawniających gospodarkę,
a przede wszystkim uporał się z zaległościami w wypłacie pensji i emerytur, co przysporzyło mu dużą
popularność w społeczeństwie. W kwietniu 2001 roku jego rząd został obalony przez zagrożonych reformami
oligarchów (Chojnowski, Bruski 2006: 243-245).

W kampanii wyborczej 2004 roku Juszczenko umiejętnie odpowiadał na oczekiwania społeczne, ekspo-
nując hasło: „Czas na zmiany”. Jego program zapowiadał pokojową rewolucję, która całkowicie odmieni
kraj i przyniesie poprawę poziomu życia. Wzywał też do „obalenia przestępczej władzy” i przeprowadzenia
„sanacji moralnej”. Popierała go w pierwszym rzędzie inteligencja, drobni przedsiębiorcy, młodzież i studenci.
Propaganda Janukowycza była skierowana do ludzi starszych, pragnących stabilizacji i z niechęcią myślących
o powrocie zamętu z pierwszej połowy lat 90. Niewątpliwie mógł on także liczyć na skorumpowanych
pracowników administracji państwowej (Olszański 2005: 10-13).

Analizując wydarzenia 2004 roku na Ukrainie w kontekście międzynarodowym, zwraca się uwagę
przede wszystkim na skuteczne naciski i interwencje dyplomatyczne ze strony Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej. Amerykanie od 1991 roku śledzili z uwagą rozwój sytuacji politycznej na Ukrainie,
będącej ważnym punktem geostrategicznym na mapie świata. Ponadto prezydent George Bush wielokrotnie
deklarował, że zadaniem Stanów Zjednoczonych jest „szerzenie demokracji w świecie”. Zdecydowanie
mniejsze zainteresowanie Ukrainą wykazywała do 2004 roku Unia Europejska, która włączyła się do gry w
dużej mierze pod wpływem efektywnego lobbingu ze strony polskich polityków. Kluczową rolę w zespole
międzynarodowych mediatorów odegrał prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, który występował
w Kijowie w podwójnej roli – przedstawiciela Unii Europejskiej i zwolennika amerykańskiego modelu
demokratyzacji1. Z drugiej strony w konflikt polityczny na Ukrainie była silnie zaangażowana Rosja,
ponosząc w powszechnej ocenie spektakularną porażkę2.

Zdaniem Krzysztofa Kozłowskiego, „pomarańczowa rewolucja” wymyka się prostym klasyfikacjom.
Nie do końca odpowiada modelowi refolucji, bowiem paradygmat systemu politycznego nie uległ zmianie.
Jego fundamenty pozostały w swej naturze takie same, jak przed rewolucją, tzn. zdominowane przez
oligarchiczne interesy, normy, hierarchię i sieci komunikacji. Zapowiadane rozliczenie nadużyć władzy nie
zostało zrealizowane, nie dokonano też wymiany elit politycznych. Niezaprzeczalnym sukcesem rewolucji
było natomiast zmniejszenie zakresu kontroli państwa nad mediami oraz zatrzymanie wyraźnego procesu
ewolucji systemu politycznego w kierunku jawnie autorytarnym. Ponadto „pomarańczowa rewolucja”
przyczyniła się do wzrostu aktywności obywatelskiej Ukraińców (Kozłowski 2012: 63-73).

Wybory 2004 roku a koncepcja cywilizacji Huntingtona

Niezależnie od różnych interpretacji przyczyn i charakteru „pomarańczowej rewolucji”, analizując wyniki
wyborów prezydenckich z 2004 roku widzimy, że społeczeństwo podzieliło się niemal po równo na dwa
obozy: „pomarańczowych” – zwolenników Juszczenki i „niebieskich” – zwolenników Janukowycza. Już
pierwszy rzut oka na mapę przedstawiającą wyniki głosowania z 26 grudnia 2004 roku pozwala stwierdzić,
że podziały w społeczeństwie mają w dużej mierze charakter terytorialny. Zachód i centrum kraju głosowały

1 Zadanie niewątpliwie ułatwiał mu fakt, iż pozostawał w bliskich relacjach z Leonidem Kuczmą. Od 1995 r. spotykali
się w sumie 18 razy.

2 Bardzo szeroko międzynarodowe aspekty pomarańczowej rewolucji opisuje w cytowanej powyżej pracy Viatcheslav
Avioutskii.
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w większości na Juszczenkę, zaś wschód i południe na Janukowycza. Już w pierwszej turze wyborów 31
października 2004 roku Juszczenko uzyskał największe poparcie (sięgające ponad 80% głosów) w zachodnich
obwodach, tj. w historycznej Galicji Wschodniej i na Wołyniu, a także wyjątkowo w rodzimym obwodzie
sumskim. Natomiast w najbardziej wysuniętych na wschód obwodach Donbasu (donieckim i łuhańskim)
głosowało na niego mniej niż 5% wyborców. Tam niekwestionowanym zwycięzcą był Janukowycz z ponad
80% poparciem (Olszański 2005: 44-47). W powtórzonej II turze wyborów (26 grudnia 2004 roku) te
różnice między wschodem i zachodem zostały jeszcze pogłębione (zob. tabela 1). Biorąc pod uwagę
wysoką frekwencję (od 74,5 do 80,4%) oraz duży poziom wzajemnej agresji między „pomarańczowymi”
i „niebieskimi” podczas kampanii wyborczej i manifestacji ulicznych, można postawić tezę o głębokiej
polaryzacji politycznej społeczeństwa ukraińskiego.

Ten wyraźny podział Ukrainy na dwie części podkreślił m. in. Samuel Huntington w swojej funda-
mentalnej pracy Zderzenie cywilizacji. Wychodząc z paradygmatu cywilizacyjnego, uznał Ukrainę za kraj
rozszczepiony (cleft country) między cywilizacją zachodnią (łacińską) a cywilizacją prawosławną (bizantyńską).
Opisując przyczyny tego rozszczepienia, wskazał całkiem słusznie na trzy główne czynniki: 1) odmienną
historię poszczególnych regionów Ukrainy; 2) podział wyznaniowy na wiernych Cerkwi prawosławnej i
Kościoła greckokatolickiego (unickiego); 3) podział językowy na część ukraińskojęzyczną i rosyjskojęzyczną.
Na potwierdzenie swojej tezy zaprezentował mapę przedstawiającą wyniki wyborów prezydenckich w 1994
roku. Urzędujący prezydent, postkomunista Leonid Krawczuk, określający się jako nacjonalista (co w j. ukra-
ińskim oznaczą patriotę), uzyskał większość głosów w 13 obwodach zachodniej i centralnej części państwa.
Jego przeciwnik Leonid Kuczma, mówiący wówczas po rosyjsku i opowiadający się za ścisłą współpracą z
Rosją, zdobył poparcie w 13 obwodach centrum, wschodu i południa kraju (Huntington 2008: 39, 276-280).
Kuczma wygrał głosami 52% elektoratu, co dobitnie pokazuje, że już wtedy Ukraina była podzielona niemal
na dwie równe części. Różnica z rokiem 2004 polega na tym, że Juszczenko zdołał „przesunąć” granicę
podziału bardziej na wschód, uzyskując poparcie w 4 dodatkowych obwodach: kirowohradzkim, połtawskim,
sumskim i czernichowskim, co niewątpliwie zadecydowało o jego zwycięstwie.

Huntington, wyciągając logiczny wniosek ze swojego paradygmatu, zapowiadał prawdopodobną ewen-
tualność rozpadu Ukrainy wzdłuż linii cywilizacyjnego uskoku na dwa odrębne organizmy państwowe
(Huntington 2008: 279). Podobny scenariusz przewidywało wielu komentatorów zagranicznych bezpo-
średnio po „pomarańczowej rewolucji”. Jak wiemy, nic takiego się nie stało. Ponadto tej granicy między
wschodem i zachodem nie da się dokładnie określić. Jak zauważył Andrew Wilson, różnice „narastają
stopniowo i płynnie – nie ma więc mowy o jakiejś precyzyjnie wyznaczonej linii, wzdłuż której kraj mógłby
pęknąć na dwoje” (Wilson 2002b: 219). W rzeczywistości należy wyróżnić trzy wielkie regiony historyczne
Ukrainy, co uzasadnię poniżej. Poważną nieścisłość popełnił również Huntington przy określeniu cywilizacji
prawosławnej. Wydaje się wątpliwym zaliczanie do jednego kręgu kulturowego razem z Rosją takich państw,
jak Grecja czy Rumunia. Należy raczej mówić o cywilizacji rosyjskiej, promieniującej na kraje sąsiednie w
obrębie wpływów prawosławnego patriarchatu moskiewskiego.

Mimo popełnionych błędów, Huntington wskazał na podstawowy problem, bez uwzględnienia którego
niemożliwe jest zrozumienie współczesnej Ukrainy i okoliczności wybuchu „pomarańczowej rewolucji”.
Wyraźne podziały w społeczeństwie wynikają bowiem przede wszystkim z odrębności kulturowych i
mentalnościowych, nakładających się na podziały terytorialne i mających swoją genezę w historii. Aby
scharakteryzować ten kontekst historyczno-kulturowy, należy przeanalizować jego elementy składowe: stan
świadomości narodowej, przestrzenie tożsamości historycznej, podziały językowe i wyznaniowe. Następnie
postaram się określić, w jakim stopniu powyższe czynniki wpływały na przyczyny i przebieg „pomarańczowej
rewolucji”.

Jako podstawowe dane do analizy wymienionych czynników posłużyły publikowane wyniki spisu
powszechnego z 2001 roku3, a przede wszystkim wyniki sondaży opinii publicznej. Szczególnie cenne
źródło stanowią rezultaty badania przeprowadzonego w końcu 1997 oku. przez Kijowskie Centrum Badań
Politycznych i Konfliktologii. Badaniem tym objęto w sumie 10 211 ankietowanych ze wszystkich 26 regionów
Ukrainy (tj. 24 obwodów, autonomii krymskiej i Kijowa). W każdym z obwodów przepytano ok. 400 osób,
co dostarczyło statystycznie reprezentatywnych danych, pozwalających porównywać poszczególne regiony
kraju (Biłećkyj, Tołpygo 1998b).

3 Kolejny spis powszechny na Ukrainie jest planowany na grudzień 2012 r.
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Tabela 1: Wyniki powtórzonej II tury wyborów prezydenckich 26 XII 2004 r. (w % głosów).

Region Obwód Juszczenko Janukowycz

ZACHÓD

lwowski 93,74 4,72
tarnopolski 96,03 2,7
iwano-frankowski 95,72 2,86
wołyński 90,71 7,01
równieński 84,52 12,29
czerniowiecki 79,75 16,37
zakarpacki 67,45 27,58

CENTRUM

chmielnicki 80,47 16,03
winnicki 84,07 12,94
żytomierski 66,86 28,9
kijowski 82,7 13,77
Miasto Kijów 78,37 17,51
czerkaski 79,1 17,35
czernichowski 71,15 24,16
sumski 79,45 16,89
połtawski 66 29,15
kirowohradzki 63,4 31,76

WSCHÓD I POŁUDNIE

odeski 27,46 66,56
mikołajowski 27,72 67,13
chersoński 43,43 51,32
dniepropietrowski 32,01 61,13
zaporoski 24,51 70,14
charkowski 26,37 68,12
doniecki 4,21 93,54
łuhański 6,21 91,24
AR Krym 15,41 81,26

UKRAINA OGÓŁEM 51,99 44,2

Źródło: Olszański 2005: 44–47.

Przyglądając się bliżej wynikom wyborów prezydenckich z 26 grudnia 2004 roku, widzimy, że Ukraina
pod względem społeczno-kulturowym i politycznym dzieli się w istocie nie na dwa, ale na trzy dość
zwarte regiony, których granice pokrywają się z trzema „przestrzeniami” tożsamości historycznej: Zachód,
Centrum, Wschód i Południe. W czterech obwodach regionu zachodniego (lwowskim, tarnopolskim,
iwano-frankowskim, wołyńskim) na Juszczenkę oddało głosy ponad 90% wyborców (zob. tabela 1). Nieco
słabiej wypadł w obwodach czerniowieckim i równieńskim, zaś obwód zakarpacki wyróżnia się na tle
całej zachodniej części kraju, bowiem tam poparło go „zaledwie” 67% głosujących (specyfikę tego obwodu
wyjaśniam poniżej). Centrum kraju stanowi region pośredni, w którym przewaga Juszczenki nad rywalem
była mniejsza, chociaż nadal bardzo wyraźna. Kandydat „pomarańczowych” uzyskał tutaj od 63,4% do 84%
głosów, zaś kandydat „niebieskich” od 12,94% do 31,76%. Na wschodzie i południu Ukrainy zwyciężył
Janukowycz. Z wyjątkiem obwodu chersońskiego, gdzie wygrał stosunkowo niewielką różnicą (51,32 do
43,43%), jego przewaga była zdecydowana. Uzyskał od 61,13 do 93,54% głosów (Olszański 2005: 44-47).

Dwa przeciwstawne bieguny państwa ukraińskiego stanowią bezdyskusyjnie historyczna Galicja Wschod-
nia i Donbas. W trzech obwodach galicyjskich poparcie dla Janukowycza było wręcz znikome (od 2,7 do
4,72%). Podobnie wypadł Juszczenko w dwóch obwodach Donbasu (donieckim i łuhańskim), zdobywając
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zaledwie 4,21 i 6,21% głosów. W pozostałych obwodach mamy do czynienia z różnymi wariantami pośred-
nimi pomiędzy tymi skrajnościami. Jednakże granica wpływów obu zwalczających się obozów politycznych
była dość wyraźna. W dwóch centralnych obwodach „granicznych”: kirowohradzkim i połtawskim, Jusz-
czenko uzyskał poparcie prawie 2/3 elektoratu (odpowiednio 63,4 i 66%), podczas gdy w dwóch sąsiednich
obwodach wschodnich (dniepropietrowskim i charkowskim) już tylko 32,01 i 26,37% głosów (Olszański 2005:
44-47).

Regiony i to

˙

zsamo

´

s

´

c historyczna

Powyższą geografię wyborczą można z powodzeniem próbować wyjaśnić, odwołując się do odmiennych
doświadczeń historycznych trzech wyodrębnionych regionów, które wpływają na oblicze kulturowe i tożsa-
mość ich mieszkańców, a w konsekwencji także na orientacje i postawy polityczne. Tzw. Zachodnia Ukraina
została na trwałe wcielona do Związku Sowieckiego dopiero w 1944 roku (nie licząc wcześniej okupacji z
lat 1939-1941). Tylko Wołyń (obwody wołyński i równieński) należał wcześniej do imperium rosyjskiego
(w latach 1795-1917). W średniowieczu obecne ziemie zachodnioukraińskie należały do prawosławnego
ruskiego obszaru kulturowego, jednakże historycy ukraińscy wskazują na ich bardzo wczesne związki z
cywilizacją zachodnią. Księstwo Halicko-Wołyńskie z XIII i XIV w. ulegało wpływom kultury łacińskiej,
czego symbolem było przyjęcie przez księcia Daniela Halickiego korony królewskiej z rąk papieża. Po 1340
roku zostało włączone w granice państwa polskiego. W 1772 roku tereny te znalazły się pod panowaniem
austriackim. W Galicji Wschodniej, podobnie jak na sąsiednich ziemiach Rusi Zakarpackiej i Bukowiny
(dziś obwód czerniowiecki), wyznaniowo dominował Kościół greckokatolicki, związany z Rzymem, który z
czasem przyjął charakter ukraińskiego kościoła narodowego. W XIX wieku Galicja stała się „piemontem”
ukraińskiego odrodzenia narodowego, czemu sprzyjały władze austriackie. W latach 1918–1919 powstała na
tym obszarze Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa, która przegrała wojnę z Polską i przestała istnieć. W
okresie międzywojennym nacjonaliści galicyjscy walczyli z „polską okupacją”, zaś po II wojnie światowej z
władzą sowiecką. Dla „Hałyczan” głównym symbolem walki o niepodległość jest Ukraińska Powstańcza
Armia. Od Galicji odróżnia się natomiast obwód zakarpacki, należący historycznie do państwa węgierskiego.
Słabszy wynik Juszczenki na Zakarpaciu tłumaczy się słabszymi wpływami ideologii nacjonalistycznej na
tym terenie oraz niechętną postawą mniejszości węgierskiej (Olszański 2005: 47).

Środkowa Ukraina stanowi prawdopodobnie historyczną kolebkę wszystkich plemion ruskich – centrum
Rusi Kijowskiej. W XIV wieku, po osłabieniu przez najazdy tatarskie, została podbita przez książąt litewskich.
Na mocy Unii Lubelskiej z 1569 roku została włączona do Korony Królestwa Polskiego. Okres przynależności
do Rzeczypospolitej to, z jednej strony, przenikanie wpływów zachodnich (łacińskich), z drugiej zaś cykliczne
powstania kozackie. Od końca XVIII wieku centralna Ukraina weszła w całości w skład państwa rosyjskiego.
Mimo polonizacji, a następnie rusyfikacji elit społecznych, w XIX wieku ukształtowały się elitarne środowiska
narodowotwórcze. Po upadku caratu w 1917 roku proklamowano w Kijowie Ukraińską Republikę Ludową,
która do 1920 roku walczyła o niepodległość. Po opanowaniu władzy przez bolszewików, na Ukrainie
Sowieckiej na początku lat 20. wybuchały powstania chłopskie. Opór został ostatecznie złamany w wyniku
kolektywizacji i sztucznie wywołanego Wielkiego Głodu w latach 1932–1933. Mimo wieloletniej rusyfikacji,
wieś zachowała swoje ukraińskie oblicze.

Region południowo-wschodni bardzo długo pozostawał niezamieszkały. Te ukraińskie stepy (Dzikie Pola)
stanowiły obszar pogranicza Rzeczypospolitej, Chanatu Krymskiego i państwa moskiewskiego. Na trwałe
zostały zasiedlone dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, po ich podbiciu przez Rosję (Donieck powstał
ok. 1860 roku w szczerym stepie). Napływali tam zarówno chłopi ukraińscy, jak i rosyjscy, a obok nich
osiedlali się również Bułgarzy, Niemcy i Grecy. Carowie nazwali ten region „Nową Rosją”. Po utworzeniu
kopalni i hut w Zagłębiu Donieckim pojawiła się nowa fala Rosjan. Obecnie Wschód i Południe są najbardziej
zróżnicowane etnicznie, a jednocześnie najsilniej zrusyfikowane. Najbardziej rosyjski jest autonomiczny
Krym, który włączono do Ukraińskiej SRS dopiero w 1954 roku, oficjalnie jako „dar przyjaźni” z okazji
trzechsetnej rocznicy Ugody Perejasławskiej. W spisie powszechnym z 2001 roku 58,3% mieszkańców Krymu
zadeklarowało narodowość rosyjską, 24,3% – ukraińską, 12% – krymskotatarską4.

4 Wyniki na stronie Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy: <http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
general/nationality/>, dostęp: 08.11.2012.

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
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Efektem tej zróżnicowanej historii jest ścieranie się na Ukrainie przeciwstawnych projektów tożsamości
historycznej. Zgodnie z głoszonym przez nacjonalistów z Galicji projektem okcydentalistycznym, cała kultura
i tradycja europejska jest z gruntu zachodnia i europejska, a tym samym radykalnie sprzeczna z kulturą i
tradycją rosyjską. Ruś Kijowska była pierwszym państwem ukraińskim, osłaniającym Europę przed najazdami
ludów stepowych. Cała nowożytna historia Ukrainy to walka z Rosją (a także z Polską) o niepodległość
i zjednoczenie narodowe. Projekt eurazjatycki opiera się natomiast na wspólnej etnogenezie Słowian
wschodnich i wspólnocie ich losów historycznych. Ukraina należy zatem do cywilizacji prawosławnej, a
kultura i tradycja ukraińska jest najściślej związana z rosyjską i białoruską. Ukraińcy dobrowolnie zjednoczyli
się z Rosją dla obrony przed zagrożeniem polskim i tureckim. Najważniejszym komponentem tej tradycji
historycznej jest „rosyjsko-ukraińskie” zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej (1941-1945), ratujące świat
przed faszyzmem (Olszański 2003: 148-150).

Między dwiema skrajnymi koncepcjami tożsamości historycznej, scharakteryzowanymi w wielkim
skrócie, funkcjonuje także trzecia postawa – próba połączenia elementów tradycji „wschodniej” i „zachodniej”,
nazwana przez A. Wilsona „nacjonalizmem eklektycznym”. Najlepszym przykładem takiego eklektycznego
podejścia do historii jest katalog ukraińskich świąt państwowych. Zachowano święta sowieckie: Dzień
Zwycięstwa w II wojnie światowej (9 maja) i rocznicę powstania Armii Czerwonej (23 lutego), nazwaną
przewrotnie Dniem Obrońców Ojczyzny. Do 2000 roku obchodzono też Dzień Rewolucji (7 listopada). Obok
dawnych świąt sowieckich funkcjonują: Dzień Niepodległości (rocznica 24 sierpnia 1991 roku) oraz Dzień
Żałoby Narodowej (12 września), upamiętniający ofiary Wielkiego Głodu z lat 1932–1933 (Wilson 2002b:
234-236).

Bardzo ciekawe wyniki przyniosła analiza tożsamości grupowych mieszkańców Lwowa i Doniecka,
przeprowadzona w trakcie „pomarańczowej rewolucji” w 2004 roku. W rankingu 10 postaci, które odegrały
najbardziej pozytywną rolę w historii Ukrainy, lwowianie umieścili m. in. Wiktora Juszczenkę, antyrosyj-
skiego hetmana kozackiego Iwana Mazepę i przywódcę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana
Banderę. W Doniecku obok Wiktora Janukowycza w rankingu pojawili się m. in. Józef Stalin, Włodzimierz
Lenin i Nikita Chruszczow. W rankingu wydarzeń historycznych o najbardziej negatywnym znaczeniu w
historii Ukrainy, mieszkańcy Lwowa wskazywali w pierwszym rzędzie na Wielki Głód z lat trzydziestych
(36,5%), zaś „donieccy” na rozpad ZSRS (20,3%). Za najważniejsze święto państwowe lwowianie uznali
Dzień Niepodległości Ukrainy – 24 sierpnia (78,5%), natomiast mieszkańcy Doniecka Dzień Zwycięstwa
(89,5%). We Lwowie Dzień Zwycięstwa celebrowało 33% respondentów (Sereda 2006: 112-119). Możemy się
domyślać, że pomiędzy tymi skrajnościami (Galicją i Donbasem) funkcjonuje eklektyczna tradycja centralnej
Ukrainy, w której czci się zarówno poległych w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak i ofiary Wielkiego Głodu.
Obchodzi się sowiecki Dzień Zwycięstwa i narodowy Dzień Niepodległości. W cytowanym powyżej badaniu
z 2004 roku okazało się, że dużą popularnością cieszą się także bohaterowie jednoczący całą Ukrainę: Bohdan
Chmielnicki, Mychajło Hruszewski i Taras Szewczenko (Sereda 2006: 115).

W kampanii wyborczej w 2004 roku obie strony starały się odwoływać do utrwalonych w społeczeństwie
ukraińskim stereotypów historycznych. Czarna propaganda „niebieskich” nazywała Juszczenkę „faszystą”,
bowiem uzyskał on poparcie nacjonalistów z zachodu Ukrainy. W mniemaniu przeciętnego mieszkańca
Donbasu, Ukraińcy galicyjscy i wołyńscy to „faszyści”, ponieważ w czasie II wojny światowej kolaborowali
z Niemcami, a po wojnie w szeregach UPA walczyli przeciwko władzy sowieckiej. W Galicji rzeczywiście
rozpowszechniony jest kult „bohaterów UPA”. Dla „donieckich” najważniejszym powodem do chwały
jest natomiast wspominana już Wielka Wojna Ojczyźniana, czyli walka przeciwko faszystom niemieckim i
ich sojusznikom. Argument „faszystowski” w przypadku Juszczenki był jednak zupełnie fałszywy, gdyż
pochodzi on faktycznie ze wschodu – małej wsi Chorużywka w obwodzie sumskim. Jego ojciec jako żołnierz
Armii Czerwonej trafił do niewoli niemieckiej i przeszedł gehennę obozów koncentracyjnych. Juszczenko
chętnie przypominał swoje korzenie, twierdząc, że jego przodkowie byli Kozakami, którzy uciekli w XVII
wieku na wschód przed przymusem pańszczyzny nakładanym w Rzeczypospolitej (Urbanowicz 2005: 14-15).

Do ukraińskich symboli i tradycji historycznych odwoływał się cały obóz „pomarańczowych”. Po-
chodząca z rodziny o korzeniach ormiańskich ciemnowłosa Julia Tymoszenko przed rewolucją zmieniła
wizerunek. Na jej głowie pojawił się jasny warkocz upięty dookoła głowy. W ten sposób upodobniła
się do najsłynniejszej ukraińskiej poetki z przełomu XIX i XX wieku Łesi Ukrainki (Przełomiec 2005: 43).
Na plakacie wyborczym pt. „Wybierz przyszłość”, wydanym przez studencką organizację „Pora”, wizje
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przyszłości Ukrainy przedstawiono w dwóch przeciwstawnych obrazach nawiązujących do przeszłości. Po
jednej stronie widzimy młodą kobietę z córeczką w strojach ludowych na tle łanu zboża, co symbolizowało
„pomarańczową” Ukrainę Juszczenki. Po drugiej stronie pojawił się ponury obrazek z łagru oznaczający
powrót totalitarnych rządów sowieckich w przypadku zwycięstwa Janukowycza (Avioutskii 2007: 84).

Identyfikacja narodowa

Jedyny przeprowadzony w niepodległej Ukrainie spis powszechny z 2001 roku wykazał, że Ukraińcy
stanowią 77,8% ludności kraju, Rosjanie – 17,3%, inne narodowości – w sumie 5%. Zarówno w spisie
powszechnym, jak i w większości sondaży opinii publicznej przynależność narodową traktowano jako
cechę raz na zawsze ustaloną „genealogicznie”, nie zaś jako subiektywną opcję jednostkową. Gdy dano
ankietowanym większą swobodę wyboru, uzyskane rezultaty istotnie różniły się od danych spisowych.

W przeprowadzonym na dużej próbie sondażu z 1997 roku ankietowani zapytani o samoidentyfikację
narodową odpowiedzieli w następujący sposób: „uważam się za”: wyłącznie Ukraińca – 56,7%; wyłącznie
Rosjanina – 10,8%; zarówno Ukraińca, jak i Rosjanina – 27%; członka innej narodowości – 5,3%. Wśród 27%
respondentów przyznających się do poczucia „mieszanej” tożsamości narodowej, 7,4% zidentyfikowało się
jako „bardziej Ukrainiec niż Rosjanin”, 14,3% „Ukrainiec i Rosjanin w tym samym stopniu”, 4,9% „bardziej
Rosjanin niż Ukrainiec” (Wilson 2002b: 232). Ludzie ci, nieposiadający jednoznacznego poczucia narodowego,
nazywani są „Ukrainorusami”. Można ich też określić mianem „ludzi sowieckich”, bowiem stanowią oni w
istocie pozostałość po epoce Leonida Breżniewa, kiedy to usilnie propagowano tożsamość sowiecką. Stąd też
pewna część osób wykorzenionych, migrantów i członków rodzin mieszanych identyfikowała się głównie z
państwem (czyli Związkiem Sowieckim), a nie z którąkolwiek z narodowości (szerzej o koncepcji narodu
sowieckiego zob. Golińska 2012: 9-42).

„Ukrainorusy” dominują (51% wobec 25,4% świadomych Ukraińców) w pięciu silnie zurbanizowanych
i uprzemysłowionych obwodach wschodniej Ukrainy (donieckim, łuhańskim, charkowskim, dniepropie-
trowskim i zaporoskim). Również w obwodach południowych (odeskim, chersońskim i mikołajowskim)
ich odsetek (36,2%) przewyższa odsetek „czystych” Ukraińców (31%). Są także obecni w sporej liczbie
(27,9%) w położonych na wschód od Dniepru obwodach „centralno-wschodnich” (czernichowskim, sumskim
i połtawskim), jednak tam wyraźnie ustępują Ukraińcom, których jest 61,5%. Na zachodzie kraju odsetek
„Ukrainorusów” spada do 6,2%. Uświadomieni narodowo Rosjanie przeważają tylko na Krymie (55 % wobec
zaledwie 10% Ukraińców). Na południu stanowią 24,3% ogółu mieszkańców, na wschodzie - 16,7%, w
centrum - 5,4%, a na zachodzie tylko 2,9% (Biłećkyj, Tołpygo 1998b).

Interesująco wypada porównanie wyników badań z 1997 roku z sondażem przeprowadzonym w 2006
roku, w którym zapytano respondentów, z jaką kulturą czują się przede wszystkim związani. 56% iden-
tyfikowało się z kulturą ukraińską, 16% z sowiecką, 11% z rosyjską, 7% z europejską, 10% podało inne
odpowiedzi (Olszański 2012: 18). Widzimy zatem, iż odsetek Rosjan nie ulega zmianie, zmniejsza się liczba
„Ukrainorusów” (ludzi sowieckich), rośnie nieco odsetek Ukraińców (przy założeniu, że z kulturą europejską
czują się związani w większości Ukraińcy). Porównując wyniki sondażu z 1997 roku i rezultaty wyborów z
26 grudnia 2004 roku, zauważymy, że łączny odsetek „Ukrainorusów” i Rosjan w poszczególnych obwodach
i subregionach jest tylko o kilka procent niższy od odsetka mieszkańców danego terenu głosujących na
Wiktora Janukowycza.

Identyfikacja j

˛

ezykowa

W spisie powszechnym z 2001 roku za swój język „ojczysty” 67% obywateli uznało język ukraiński, zaś
29,6% język rosyjski. 14,8% osób uważających się za Ukraińców podało jako swój język „ojczysty” rosyjski
(Olszański 2003: 146). Socjologowie kwestionują jednak pojęcie „język ojczysty”, uznając je za zabarwione
emocjonalnie (deklarację o charakterze ideologicznym) i niewłaściwe z metodologicznego punktu widzenia.
Po zastosowaniu w badaniach z 1997 roku bardziej precyzyjnego, według nich, pojęcia „język codziennego
użytku”, wyjaśnili, że tylko 41,2% ankietowanych posługuje się na co dzień ukraińskim, 44% – rosyjskim,
natomiast 14,8% stanowią osoby biegle dwujęzyczne. Okazało się, że prawie 20% świadomych Ukraińców
oraz po 70% „Ukrainorusów” i przedstawicieli mniejszości narodowych woli mówić po rosyjsku (patrz:
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tabela 2). Język ukraiński dominuje na zachodzie, gdzie używa go 88% mieszkańców, i posiada przewagę w
regionie „zachodnio-centralnym” (na zachód od Dniepru), w którym posługuje się nim 68% respondentów.
Język rosyjski zdecydowanie króluje na wschodzie (86%) i południu (69%). Region „wschodnio-centralny”
(obwody: połtawski, sumski i czernichowski) można uznać za obszar przejściowy. Język ukraiński preferuje
na tym terenie 37% respondentów, rosyjski – 33%, dwujęzyczność – aż 30% (Biłećkyj, Tołpygo 1998b).

Tabela 2: Język używany na co dzień (w %).

J ˛

ezyk Ukrai

´

ncy "Ukrainorusy" Rosjanie Inni Ukraina ogółem

ukraiński 64,8 11,9 3,5 19,9 41,2
rosyjski 19,6 70,5 88,8 70,9 44
oba jednoczenie 15,5 17,5 7,6 9,2 14,8

Źródło: Biłećkyj i Tołpygo 1998b.

Najnowsze badania z 2011 roku pokazują, że następuje powolna „ukrainizacja”. Językiem ukraińskim
posługuje się w domu 47% respondentów, rosyjskim – 37%, oboma – 15% (Olszański 2012: 19). W praktyce
sytuacja językowa jest znacznie bardziej złożona. Dwujęzyczność jest zjawiskiem niemal powszechnym, co
nie oznacza jednak wzajemnej symetrii. Ukraińcy z reguły potrafią mówić po rosyjsku. Rosjanie natomiast
rzadko uczą się ukraińskiego, co częściowo jest objawem lekceważenia przez nich tego języka, a częściowo
wynika z braku konieczności jego znajomości. Język rosyjski ciągle dominuje w sferze publicznej i w sferze
kultury masowej. Jest powszechnym językiem urzędowania władz lokalnych na wschodzie i południu kraju
(tylko dokumentację na potrzeby władz centralnych sporządza się po ukraińsku). Z wyjątkiem zachodnich
obwodów, na rynku prasowym dominują gazety rosyjskojęzyczne, w 2003 roku po rosyjsku nadawało 90%
niepaństwowych kanałów telewizyjnych, książki w języku rosyjskim stanowiły 90% publikowanych na
Ukrainie tytułów i 70% nakładów. W efekcie język ukraiński pozostaje głównie językiem „domowym”.
W 2003 roku, tzn. w przededniu „pomarańczowej rewolucji”, po ukraińsku rozmawiało w domu 24%
mieszkańców Kijowa, w pracy – już tylko 8%, na ulicy – 4% (Olszański 2003: 144). Ponadto ok. 16-
18% mieszkańców Ukrainy posługuje się faktycznie tzw. surżykiem, nieposiadającym ustalonych reguł
gramatycznych i składniowych. Według polskiego językoznawcy Artura Brackiego, jest to „zdegradowana
forma komunikacji językowej”, typ mowy oparty na języku ukraińskim z silnymi naleciałościami języka
rosyjskiego (Bracki 2009: 14).

W kampanii wyborczej „pomarańczowi” podkreślali swoje przywiązanie do języka ukraińskiego. Jednym
z głównych zarzutów wysuwanych wobec Janukowycza (obok jego przeszłości kryminalnej) była właśnie
słaba znajomość ukraińskiego (Olszański 2005: 10). Bardzo ciekawe rezultaty przyniosły badania sondażowe
przeprowadzone „na gorąco” w Kijowie w dniach 8-13 grudnia 2004 roku przez grupę studentów Studiów
Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dyrektora Jana Malickiego. Wśród ankietowanych
zwolenników Janukowycza 55,8% mówiło w domu po rosyjsku, 20,9% po ukraińsku, zaś pozostali używali
obu języków. W gronie zwolenników Juszczenki przeważali ukraińskojęzyczni (58,6%), ale aż 25,2% stanowili
rosyjskojęzyczni (Kowalski, Malicki 2005: 62). Taki wynik potwierdził fakt istnienia uświadomionych
narodowo Ukraińców rosyjskojęzycznych. Był także związany ze specyfiką mieszkańców stołecznego Kijowa,
którzy posługując się na co dzień rosyjskim, wyrażali jednocześnie silne poparcie dla demokratyzacji kraju.

Sytuacja językowa i stan tożsamości narodowej na Ukrainie są oczywiście wynikiem jej trudnej historii.
Jak już wspomniałem, na południu i wschodzie od początku zasiedlania tych terenów wszystkie miasta i
ośrodki przemysłowe były rosyjskojęzyczne. Po ukraińsku mówiła tylko część osiedlających się tutaj chłopów.
Również na centralnej Ukrainie pod panowaniem rosyjskim język ukraiński uważano za gwarę chłopską
(„chachłacką”) i dyskryminowano w sferze kulturalnej. Mówili nim ludzie o niskim statusie społecznym
i bardzo niewielka liczebnie grupa inteligencji ukraińskojęzycznej. Generalnie miasta były zrusyfikowane,
natomiast wieś ukraińska. Gdy procesy narodotwórcze dopiero się rozwijały, przyszła władza sowiecka. Po
początkowej fazie „ukrainizacji”, od początku lat 30-tych prowadzono w praktyce politykę konsekwentnej
rusyfikacji. Według szacunków, Ukraina Sowiecka straciła w latach 1933–1944 (w wyniku Wielkiego Głodu,
represji stalinowskich i okupacji niemieckiej) prawie 1/3 ludności, tj. ok. 10 mln ludzi. W 1946 roku, już w
nowych granicach, miała ok. 32 mln mieszkańców. Według spisu z 1959 roku, liczyła 52 mln mieszkańców.
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Tak szybki przyrost był możliwy jedynie dzięki masowej imigracji z Rosji i innych republik związkowych
(Olszański 2012: 10).

W następnych dekadach nadal zmniejszał się odsetek Ukraińców na Ukrainie. W 1959 roku stanowili oni
76,8% ludności republiki, a według spisu z 1989 roku już 72,7%. Podobnie malała liczba ukraińskich szkół na
Ukrainie, a także odsetek uczniów w tych szkołach (74% w roku szkolnym 1956/57; 47,5% w roku 1988/89).
Osoby mówiące publicznie po ukraińsku określano mianem „burżuazyjnych nacjonalistów” (Riabczuk 2004:
67-73). Zdaniem Marii Bobrownickiej, rusyfikacja językowa była nieunikniona: „W Sowietach regionalne
społeczności miały przed sobą tylko dwie możliwości – albo językową (i kulturową) rusyfikację, albo wtopie-
nie się w uniformizowany pod każdym względem tak zwany naród radziecki, również rosyjskojęzyczny, co
oznaczało taką samą rusyfikację, choć z zachowaniem miejscowego folkloru” (Bobrownicka 2006: 215-216).

Od 1991 roku postępowała stopniowa ukrainizacja szkolnictwa. Odsetek uczniów uczęszczających do
szkół z wykładowym językiem ukraińskim zwiększył się z 48% w roku szkolnym 1990/91 do 73,5% w roku
2002/2003. Zmieniła się również sytuacja językowa na kijowskich uczelniach, gdzie w roku akademickim
2001/2002 w języku ukraińskim studiowało 92,2% studentów (Riabczuk 2004: 80-81). Edukacja w duchu
narodowym przynosi widoczne efekty. Według badań socjologicznych wśród z młodzieży z 2003 roku, za
Ukraińców uważało się 80,5% młodych ludzi w wieku 17–20 lat i 73,5% w wieku 30–35 lat. 62% młodzieży
od 17 do 35 lat uznało ukraiński za język ojczysty, ale w grupie 30–35 lat – już tylko 56% (Olszański 2003:
147). Jak powszechnie wiadomo, siłą napędową „pomarańczowej rewolucji” byli właśnie studenci.

Identyfikacja pa

´

nstwowa

Wyniki sondaży pokazują dobitnie, że o przynależności do narodu ukraińskiego decyduje faktycznie obywa-
telstwo. Rola języka ukraińskiego w samoidentyfikacji Ukraińców jest zdecydowanie przeceniana. Cytowane
badania opinii publicznej pokazały, iż tylko 3,9% respondentów zgadza się z twierdzeniem, że język ukraiński
jest głównym wyznacznikiem „ukraińskości”. Równie niewielki odsetek (4,9%) wskazał na „uświadomienie
sobie własnej ukraińskiej historii”. Większość za czynniki decydujące uznawała: „uświadomienie sobie, że
jest się Ukraińcem” – 40,4%; posiadanie „ukraińskich przodków” – 22,7%; „obywatelstwo” – 17,3%. Ponadto
10,7% nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W tym samym badaniu 31,5% ankietowanych zga-
dzało się z twierdzeniem, iż „Ukraina powinna być przede wszystkim państwem narodu ukraińskiego”,
natomiast 40,2% uważało, że „Ukraina powinna być głównie państwem bez wyznacznika etnicznego”.
18,4% zajęło niezdecydowane stanowisko, zaś 9,8% nie odpowiedziało na pytanie (Wilson 2002a: 44-45).
Społeczeństwo zaakceptowało przyjętą przez ukraińskie elity polityczne koncepcję narodu jako „obywateli
Ukrainy wszystkich narodowości” (tak stanowi preambuła ukraińskiej konstytucji). Nie ma to jednak nic
wspólnego z zachodnioeuropejskim „państwem obywatelskim”, lecz jest raczej pozostałością po imperium
sowieckim (Riabczuk 2004: 40).

W rzeczywistości mieszkańcy Ukrainy wykazują zarówno niskie poczucie świadomości narodowej w
sensie etnicznym, jak i słaby stopień identyfikacji z własnym państwem, pozostając w dużej części na
poziomie identyfikacji regionalnej („tutejszości”). Badania Instytutu Socjologii Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy z 2006 roku wykazały, że 43% z nich uważa się przede wszystkim za mieszkańców swojego regionu
lub miasta, 41% – za obywateli Ukrainy, 13% – obywateli byłego ZSRS, a tylko 3% – członków swojego
narodu – etnosu (Olszański 2012: 18).

W 2004 roku przeprowadzono interesujące badanie wśród mieszkańców Lwowa i Doniecka (wzięło w
nim udział po 400 respondentów z każdego z tych miast). Spośród 29 przedstawionych im określeń mieli
wybrać te, które najlepiej ich charakteryzują (można było wskazać więcej niż jedno). Wśród mieszkańców
Lwowa najwięcej wskazań uzyskały określenia: „Ukrainiec” (74,8%) i „lwowianin” (71,3%). W Doniecku jako
„Ukraińcy” określiło się tylko 42,7% respondentów, zaś jako „doniecczanie” 69,5%. Opcję „Rosjanin” wybrało
21,1%, podczas gdy, według spisu z 2001 roku, Rosjanie stanowią 38,3% mieszkańców obwodu donieckiego
(Molski 2012: 235-236). O ile identyfikacja z własnym miastem jest bardzo silna w obu przypadkach, o tyle
stopień tożsamości narodowej w Doniecku jest zdecydowanie słabszy niż we Lwowie. Możemy się domyślać,
że lwowianie identyfikują się z narodem ukraińskim w sensie etnicznym, zaś ponad 40% „donieckich”
utożsamia się raczej z ukraińskim narodem politycznym.
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Zdaniem Mykoły Riabczuka, wyniki badań socjologicznych wskazują na to, że społeczeństwo ukraińskie
jest w istocie typowym społeczeństwem postkolonialnym. Rosja narzuciła Ukrainie bezwzględny wyzysk
kolonialny i, prowadząc politykę rusyfikacji, doprowadziła do „kreolizacji” Ukraińców, czyli przekształcenia
ich w Rosjan minorum gentium (Riabczuk 1999: 1-2). Skutki polityki kolonialnej pokazały np. rezultaty badań
zespołu Iana Bremera, który ustalił, że na początku lat 90. zarówno w Kijowie, jak i we Lwowie, wśród osób
z wykształceniem wyższym wyraźnie dominowali Rosjanie (Bremer 1994: 261-283). Ukraina po odzyskaniu
niepodległości nie może się otrząsnąć z kompleksu prowincji. Język i kultura ukraińska wciąż jeszcze noszą
na sobie piętno niższości (utożsamianej z wsią i folklorem) nawet w oczach samych Ukraińców. Synonimem
uniwersalnej cywilizacji „wyższej” nadal pozostaje Rosja (Wilson 2002b: 223).

W sondażu z 1997 roku zapytano ankietowanych o gotowość głosowania na partie polityczne w zależności
od celów zawartych w programach politycznych. Okazało się, że niespełna 60% respondentów wyraziło
swoje przywiązanie do niepodległości państwa ukraińskiego. Ponad 1/3 obywateli Ukrainy popiera postulaty
odbudowy Związku Sowieckiego lub zjednoczenia z Rosją i Białorusią (patrz tabela 3). Za tymi hasłami
opowiadali się, co naturalne, przede wszystkim Rosjanie (51-61%) oraz mniej więcej połowa „Ukrainorusów”
i mniejszości narodowych. Co ciekawe, tęsknotę za czasami sowieckimi wykazywało także 25% ludzi
uważających się za Ukraińców (Biłećkyj, Tołpygo 1998a).

Tabela 3: Gotowość głosowania na partie podnoszące następujące cele programowe (w %).

Cel Ukrai

´

ncy "Ukrainorusy" Rosjanie Inni Ukraina

ogółem

Utrwalenie niepodległości państwa
ukraińskiego

70,1 48,6 36,8 43,2 59,6

Odrodzenie narodu ukraińskiego 67 37,5 26,3 32,2 53,4
Zjednoczenie z Rosją i Białorusią 32,5 50,5 61,6 51,9 41,1
Odbudowa Związku Sowieckiego 25,3 41,1 51,9 41,4 32,8

Źródło: Biłećkyj i Tołpygo 1998a.

W badaniu przeprowadzonym rok później przez kijowski Instytut Psychologii Społecznej i Politycznej,
sformułowano dwa pytania, a właściwie stwierdzenia. Pierwsze brzmiało: „mimo iż na drodze naszej
państwowości jest wiele przeszkód, uważam, że Ukraina powinna być niepodległym państwem”. 61%
respondentów zgodziło się z tym stwierdzeniem, 19% nie zgodziło się, 20% nie potrafiło się określić. Z
drugim stwierdzeniem: „należy jak najszybciej przeprowadzić referendum i odnowić związek bratnich
narodów sowieckich”, zgodziło się 36% ankietowanych, nie zgodziło się 37%, nie potrafiło się określić 27%.
Okazało się zatem, że liczba zwolenników odnowienia ZSRS (36%) jest prawie dwukrotnie większa od liczby
przeciwników ukraińskiej niepodległości (19%). Mykoła Riabczuk w ślad za innymi komentatorami nazwał
ten fenomen mianem „postsowieckiej schizofrenii” (Riabczuk 2000: 280-283).

Identyfikacja wyznaniowa

Bardzo złożona jest również sytuacja wyznaniowa na Ukrainie. Przez 70 lat komunizmu we wschodniej i
centralnej Ukrainie prowadzono intensywną politykę ateizacji. Tylko w zachodniej części kraju zachowały
się prawdziwe praktyki religijne i gęsta sieć parafialna. W początkach „pierestrojki” znajdowało się tu 20%
wszystkich parafii prawosławnych patriarchatu moskiewskiego. W tej liczbie mieścili się także wierni byłego
Kościoła greckokatolickiego, który w 1946 roku został przymusowo połączony z Cerkwią prawosławną.
Zalegalizowano go ponownie w grudniu 1989 roku. Cerkiew prawosławna patriarchatu moskiewskiego
była na Ukrainie jednym z nośników kultury rosyjskiej, a większość jej hierarchów skompromitowała
się współpracą z KGB. W 1992 roku przy poparciu prezydenta Leonida Krawczuka doszło do rozłamu
i utworzono niezależną od Moskwy Ukraińską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Kijowskiego. Swoją
działalność wznowiła ponadto Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, działająca na emigracji
(Wilson 2002b: 248-250).
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Oficjalne statystyki mówią jedynie o liczbie parafii zarządzanych przez poszczególne Cerkwie i Kościoły,
przy czym wyraźną przewagę ma pod tym względem patriarchat moskiewski. Znacznie trudniej ustalić
rzeczywistą liczbę wiernych. Najbardziej wiarygodnym źródłem jest starannie przeprowadzony sondaż z
1997 roku, w świetle którego 65,7% mieszkańców Ukrainy uważa się za osoby wierzące, ale tylko 62,5%
tej zbiorowości deklaruje przynależność do konkretnej wspólnoty wyznaniowej. Spośród tych ostatnich
(stanowiących 41% ogółu), 23,9% to wierni i zwolennicy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu
Moskiewskiego, 43% deklaruje przynależność do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego,
a jedynie 4% do Ukraińskiej Cerkwi Autokefalicznej. Przeważający w Galicji i na Zakarpaciu grekokatolicy
stanowią w sumie 14,3% wiernych. Patriarchat kijowski dominuje w centrum, patriarchat moskiewski
na wschodzie i południu. Na wschód od Dniepru można mówić w praktyce o ateizmie i „postateizmie”,
ponieważ zaledwie 28% ankietowanych z tego obszaru zadeklarowało przynależność do którejś z Cerkwi
(Wilson 2002b: 251). W innym sondażu z 2000 roku jako wierzący określiło się 60,2% respondentów, jako
wahający się 19,4%, niewierzący 10,7%, przekonani ateiści 2,2%, obojętni 4,1%. Na zachodniej Ukrainie
odsetek wierzących wyniósł 86,8% (Bychenko, Dudar 2002: 15).

Podziały wyznaniowe były widoczne podczas „pomarańczowej rewolucji”. Powszechnie wiadomo było,
że Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego popiera Wiktora Janukowycza. Patriarcha
Moskwy i Wszechrusi Aleksiej II wyraził bezpośrednio swoje poparcie dla kandydata promowanego przez
Rosję. Metropolita doniecki Hilarion brał aktywny udział w kampanii wyborczej Janukowycza. Jego
podwładni w cerkwiach określali Juszczenkę mianem „antychrysta”. Kardynał greckokatolicki Lubomyr
Huzar i przywódca patriarchatu kijowskiego we wspólnej deklaracji z 23 listopada 2004 roku apelowali
do wiernych o „obronę sprawiedliwych wyników wyborów”. Opowiedzieli się w ten sposób po stronie
„pomarańczowych” (Avioutskii 2007: 120, 124).

Kierunki polityki zagranicznej

W obliczu tak głębokich podziałów wewnętrznych i odmiennych orientacji cywilizacyjno-kulturowych
obecnych w społeczeństwie ukraińskim, władze państwowe w swojej polityce zagranicznej wybrały politykę
„wielowektorowości”, czyli współpracy ze wszystkimi krajami przy zachowaniu neutralności. W 1994
roku Ukraina jako pierwsze państwo postsowieckie przystąpiła do programu NATO „Partnerstwo dla
pokoju” i zawarła umowę o partnerstwie z Unią Europejską. Jednocześnie z przyczyn obiektywnych musiała
dogadywać się i współpracować ze wschodnim sąsiadem. Prezydent Leonid Kuczma lawirował między
Rosją i Unią Europejską, kilkakrotnie zmieniając front.

W sondażu z 2002 roku, a więc z okresu bezpośrednio poprzedzającego „pomarańczową rewolucję”, 38%
obywateli opowiadało się za hipotetycznym przystąpieniem Ukrainy do NATO, 23% było przeciwnych, 39%
nie interesowało się tą sprawą, albo nie potrafiło się określić. W tym czasie 21% ankietowanych popierało
dążenie do szybkich reform rynkowych, 25% chciało powrotu do scentralizowanej gospodarki państwowej,
27% nie miało wyrobionego zdania, a 27% opowiedziało się za „ostrożnym, sukcesywnym przesuwaniem się
w kierunku gospodarki rynkowej”, czyli za tym, co na Ukrainie rzeczywiście wówczas realizowano (Riabczuk
2004: 44).

Sondaż przeprowadzony przez zespół Jana Malickiego w grudniu 2004 roku pokazał, że większość
obywateli Ukrainy uległa wpływom dawnej propagandy sowieckiej lub współczesnej polityki władz państwo-
wych. Jako preferowany kierunek międzynarodowej współpracy politycznej Ukrainy wskazywali najczęściej
(35,8%) Wschód, czyli Rosję i Białoruś. Niemal tyle samo było zwolenników współpracy ze wszystkimi
krajami (29,4%) lub też w nieco innej wersji – ze Wschodem i Zachodem (8,7%). Tylko 16,7% respondentów
popierało współpracę z Zachodem, a 6,7% z Europą Środkowo-Wschodnią (Polską, Słowacją, Węgrami,
Mołdawią, Rumunią). U zwolenników Janukowycza wyraźnie przeważała opcja wschodnia (60,5%), kierunek
zachodni wybrała znikoma mniejszość (2,33%). Zwolennicy Juszczenki byli pod tym względem bardziej
zróżnicowani wewnętrznie. Wśród nich 21,6% preferowało współpracę z Zachodem, 9,9% z krajami Europy
Środkowo-Wschodniej, natomiast 31,5% – ze Wschodem. Powyższe wyniki świadczą o tym, że nie wszyscy
„pomarańczowi” byli wyraźnie antyrosyjscy i prozachodni. Opcja zachodnia przeważała tylko wśród ankie-
towanych z zachodnich obwodów Ukrainy, w Centrum równoważyły się odsetki zwolenników współpracy
ze Wschodem (37,3%) oraz ze wszystkimi (32,2%) (Kowalski, Malicki 2005: 66-67).
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Wnioski

Wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku i rezultaty badań opinii publicznej wskazują
wyraźnie na ogromną rolę, jaką odegrał w czasie „pomarańczowej rewolucji” kontekst historyczno-kulturowy.
Na podstawie danych sondażowych przytoczonych w niniejszym tekście, można postawić tezę, iż spo-
łeczeństwo ukraińskie pod względem cywilizacyjno-kulturowym i politycznym dzieli się na trzy grupy:
1) świadomych Ukraińców, mówiących na co dzień po ukraińsku, wiernych patriarchatu kijowskiego lub
grekokatolików, opowiadających się za zbliżeniem z Unią Europejską i NATO oraz demokratyzacją; 2) Rosjan
i „Ukrainorusów”, mówiących po rosyjsku, ateistów lub wiernych patriarchatu moskiewskiego, tęskniących
za Związkiem Sowieckim, opowiadających się za ścisłą współpracą z Rosją i Białorusią; 3) „wahających się”,
przeważnie Ukraińców dwujęzycznych lub rosyjskojęzycznych, rozdartych kulturowo między Wschodem i
Zachodem.

Obie przeciwstawne opcje (wschodnia i zachodnia) obejmują po ok. 40% wszystkich obywateli. W tych
okolicznościach postawy „wahających się” decydują o wyniku wyborów. Tak było w 2004 roku, gdy część
rosyjskojęzycznych z centrum poparła Juszczenkę. Pomimo wielkiego rozczarowania, jakie przyniosły rządy
„pomarańczowych”, w wyborach parlamentarnych 30 września 2007 roku „pomarańczowe” ugrupowania
polityczne (Blok Julii Tymoszenko i „Nasza Ukraina”) zdobyły łącznie ponad 44% głosów. Uzyskały
poparcie większości wyborców na zachodzie i w centrum5. W wyborach prezydenckich w 2010 roku Wiktor
Janukowycz minimalnie pokonał Julię Tymoszenko (48,95% do 45,47%). Pozostali wyborcy opowiedzieli
się przeciwko obojgu kandydatom. Janukowycz zwyciężył dokładnie w tych samych obwodach południa i
wschodu, co w 2004 roku. O jego sukcesie zadecydowało kilka procent dodatkowego poparcia, które uzyskał
w obwodach centralnych6.

Wszystko wskazuje więc na to, że podział kulturowy w społeczeństwie ukraińskim jest trwały. Jednakże
wbrew pesymistycznym prognozom, tylko 10,9% mieszkańców zachodniej Ukrainy i 24,9% wschodniej części
kraju, spodziewa się w przyszłości rozpadu państwa. Przeważająca większość obywateli uważa, że pomimo
różnic językowo-kulturowych i odmienności regionalnych, nie ma większego zagrożenia dla jedności państwa
i istnienia jednego politycznego narodu ukraińskiego (Molski 2012: 273-274). Ukraińcy chyba pogodzili się z
faktem, że Ukraina jest i będzie wieloetniczna i wielokulturowa.
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(red.), Tożsamości narodowe na obszarze postradzieckim. Między dziedzictwem a tradycją wynalezioną.
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zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji. Pr. zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, s. 51-83.

Kozłowski, Krzysztof. 2012. Kolory rewolucji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
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The „Orange Revolution” in Ukraine in Historical and Cultural Context

The results of the presidential elections in Ukraine in 2004 and the results of public opinion polls show
clearly the immense role played by historical and cultural context during the “Orange Revolution”.
Ukrainian society was divided almost equally into two camps: the „orange” – revolution supporters
and the „blue” – supporters of the counterrevolution. This division was largely territorial. The west
and center of the country voted in majority on Viktor Yushchenko and the east and south on Viktor
Yanukovych. Social attitudes and behavior of supporters of the revolution, and their opponents, were
determined by the following factors: national identity, language, religion, identification of fatherland,
tradition and historical memory. In fact, Ukraine is divided, historically and culturally, into three regions:
1) West, which until 1939 was greatly influenced by Latin civilization; 2) Centre, which has been partially
Russificated, but retained its national character; 3) East and South – an area inhabited only in the 19th
century with a large proportion of Russians, without its own historical tradition. Based on survey data we
can propose a thesis that the Ukrainian society, in cultural and political terms, is actually divided into
three groups: 1) nationally conscious Ukrainians (about 40%), talking every day in Ukrainian, followers
of the Kiev Patriarchate and Greek Catholics, supporting democratization and rapprochement with the
European Union and NATO; 2) Russians and “Ukrainorussians” (about 40%), speaking Russian, atheists
or followers of the Moscow Patriarchate, nostalgic for the Soviet Union, supporting close cooperation with
Russia and Belarus; 3) “hesitating ones” (about 20%), mostly Russian-speaking, or bilingual Ukrainians,
culturally torn between East and West.
Keywords: „Orange Revolution”, historical and cultural context, national identity, presidential elections
in Ukraine, public opinion polls.
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Mobilizacje społeczne, rewolucje i kontrrewolucje
w środowisku Web 3.0

Kamil Filipek

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Innowacje technologiczne w obszarze społecznej komunikacji określają kształt wielu procesów politycznych,
gospodarczych, kulturowych, militarnych itd. Losy wielu jednostek, grup, a nawet całych społeczeństw
zależą od tempa, poziomu, częstotliwości oraz umiejętności adaptacji ciągle zmieniających się technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Postęp w obszarze ICT stał się ważnym impulsem współczesnych
mobilizacji społecznych, rewolt, rewolucji oraz konfliktów domowych i międzynarodowych. Celem ni-
niejszego artykułu jest ukazanie złożonych zależności występujących między ewolucją technologiczną w
obszarze ICT, a gotowością jednostek i zbiorowości społecznych do oddolnego mobilizowania się i orga-
nizowania. Chodzi o identyfikację procesów społeczno-technologicznych określających kształt Internetu
3.0 (Web 3.0), a następnie powiązanie tych procesów ze współczesnymi rewolucjami i kontrrewolucjami
zachodzącymi w przestrzeni wirtualnej oraz rzeczywistej.
Słowa kluczowe: mobilizacja społeczna, rewolucja twitterowa, Web 3.0, kontrrewolucja internetowa.

Postęp technologiczny w obszarze komunikacji sprawia, że świat współczesny staje się mniejszy i
bliższy, a także bardziej złożony, niezrozumiały. Globalizacja komunikacji prowadzi jednak do wielu
sprzeczności. Powszechnej dostępności i nadobfitości danych (ang. victory of abundancy) (Kapuściński

2008: 19-20) towarzyszy zanik umiejętności ich selekcji, atrofia krytycyzmu, odrzucenie podstawowych zależ-
ności przyczynowo-skutkowych. Wielowymiarowa logika postępu technologicznego nie wyklucza jednak
mobilizacji społecznej zachodzącej w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej. Informacja udostępniona w
odpowiedniej formie, czasie i miejscu staje się skutecznym narzędziem kształtowania świadomości zbiorowej,
impulsem nakłaniającym do działania zarówno jednostki, jak i zbiorowości społeczne.

Potencjał rewolucyjny informacji wyzwolił nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), w
literaturze przedmiotu określane jako technologie wyzwolenia (Diamond 2010: 70-71). Postęp w obszarze
ICT stał się ważnym impulsem współczesnych mobilizacji społecznych, rewolt, rewolucji oraz konfliktów
krajowych i międzynarodowych. Celem niniejszej pracy jest ukazanie złożonych zależności występujących
między ewolucją technologiczną w obszarze ICT a gotowością jednostek i zbiorowości społecznych do
oddolnego mobilizowania się i organizowania. Losy wielu społeczeństw zostały bowiem podporządkowane
niekończącym się zmianom technologicznym, nad którymi starają się zapanować członkowie nowych,
często antysystemowych ruchów społecznych oraz przedstawiciele świata polityki i biznesu, którzy nowe
technologie ICT traktują jako szansę i zagrożenie.

Informacja, interpretacja i mobilizacja społeczna

Informacja, oferując pewną określoną strukturę rzeczywistości, może być spójna z obrazem świata wytworzo-
nym w naszych umysłach lub może do tego obrazu zupełnie nie przystawać. W sytuacji pierwszej dochodzi
zazwyczaj do zdefiniowanej na gruncie socjologii fenomenologicznej internalizacji treści, tj. przyjmowania za
własne narzucanych z zewnątrz wartości, poglądów, postaw itd. (Wallis, Poulton 2001: 1-14). W sytuacji
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drugiej mamy do czynienia z negacją, w efekcie zaś odrzuceniem treści płynących ze źródeł zewnętrznych.
Rzeczywistość nie jest jednak dychotomiczna, czarno-biała. W obrazie otaczającego nas świata, oprócz
bieli i czerni, odnajdziemy niezliczone odcienie szarości. Informacja, wykraczająca poza dychotomiczny
podział na biel i czerń, może więc częściowo potwierdzać lub podważać konstrukcje logiczne, które wy-
twarzamy w naszych umysłach. Jeśli taka informacja oferuje nam jakąś wartość, tj. koreluje z naszymi
zainteresowaniami, poglądami, systemem wartości, mechanizmy internalizacji oraz negacji nie zadziałają
wówczas automatycznie. Będziemy mieli do czynienia z jedną z trzech reakcji: a) refleksyjnym odrzuceniem
pozyskanych informacji, b) korektą obrazu świata, który wytwarzamy w naszych umysłach, c) całkowitym
odrzuceniem konstrukcji logicznych (składających się na nasz obraz świata), które stanowią punkt wyjścia
naszego myślenia i działania.

Refleksyjne odrzucenie pozyskanych informacji. W odróżnieniu od bezrefleksyjnego, automatycznego odrzu-
cenia informacji płynących z zewnątrz, refleksyjna negacja poprzedzona zostaje mniej lub bardziej logiczną
analizą spójności informacji zewnętrznych z obrazem świata, który przechowujmy w naszych umysłach.
Zilustrujmy to prostym przykładem. Dla obywatela, który od zawsze głosuje na partię X, szczątkowe donie-
sienia medialne na temat afer korupcyjnych, w których uczestniczą politycy zwykle przez niego wybierani,
mogą wydawać się mało przekonywujące, „wyssane z palca”. Wygodniejsze, tj. pozbawione większego
wysiłku intelektualnego, jest odrzucenie informacji, które bezpośrednio uderzają w system wartości oraz
przekonań tworzony przez niego przez lata. Reakcje refleksyjnego odrzucenia wzmacniają media, z którymi
utożsamia się obywatel głosujący na partię X. Struktura kapitału oraz zaangażowanie polityczne mediów
w Polsce i na świecie decydują o tym, że informacja docierająca do odbiorców jest zawsze zniekształcona,
ubarwiona, okrojona lub ukazana w określonym kontekście.

Korekta obrazu świata. Zdarza się, że informacja jest sprzeczna z pewnym założonym obrazem świata, a
jej charakter symboliczny, logiczny, emocjonalny lub/i poznawczy jest na tyle absorbujący, że jednostka nie
potrafi automatycznie lub refleksyjnie wymazać jej ze świadomości lub podświadomości (por. Freud 1975:
92-98). Wzrasta poziom napięcia wewnętrznego, uruchomione zostają pewne mechanizmy interpretacyjne
i może dojść do redefinicji elementów (czasami filarów) rzeczywistości odtwarzanej w umyśle jednostki.
Zasadnicza konstrukcja świata nie ulega jednak przewartościowaniu. Wymienione zostają jedynie części,
które w świetle nowej informacji nie pasują do subiektywnie złożonej całości. Tak oto zagorzały zwolennik
kary śmierci, wrażliwy wszakże na przejawy cierpienia ludzkiego, pod wpływem doniesień medialnych na
temat bólu wywołanego metodą pozbawienia życia przez powieszenie, odrzuca ten niehumanitarny sposób
wymierzania kary. Nie wyrzeka się jednak kary śmierci. Pozostaje jej zwolennikiem, choć dokonuje korekty
niektórych przekonań, z którymi się identyfikował wcześniej. Reakcja korekty obrazu świata charakteryzuje
osoby, które do pewnego stopnia otwarte są na fakty oraz wiedzę płynącą ze środowiska zewnętrznego.

Całkowite odrzucenie wcześniejszego obrazu świata. Informacja płynąca ze środowiska zewnętrznego wyzwala
zazwyczaj pewną dawkę emocji u odbiorcy. Jeśli jest jednak wystarczająco absorbująca w sferze logicznej
lub/i poznawczej, potrafi pobudzić procesy kojarzenia i wnioskowania stanowiące punkt wyjścia mecha-
nizmu całkowitego odrzucenia wcześniejszego obrazu świata. Zwolennik liberalnych rozwiązań w sferze
społecznej i gospodarczej, dla którego wolność jednostki jest wartością nadrzędną, może zacząć wątpić w
teoretyczne założenia oraz praktyczne formy realizacji filozofii liberalnej pod wpływem chaosu wywołanego
globalnym kryzysem finansowym. Okazuje się bowiem, że wolność będąca modum operandi rynków finanso-
wych nierzadko prowadzi do dowolności, nadużyć, w efekcie zaś do kryzysów społeczno-gospodarczych.
Indywidualne problemy (np. trudności związane z zaciągnięciem lub spłatą kredytu hipotecznego) mogą
skłonić jednostkę do pogłębionej refleksji nad filozofią, która stanowi punkt wyjścia interpretacji wielu
zdarzeń politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych. Autonomia rynków zaczyna być postrzegana
jako zagrożenie, czynnik kryzysogenny. Taka interpretacja jest sprzeczna z założeniami filozofii liberalnej,
dlatego jednostka może zdecydować się na to, by całkowicie odrzucić światopogląd liberalny. Warto podkre-
ślić, że nagłej, kompleksowej zmianie postaw, poglądów towarzyszyć mogą silne emocje, stanowiące punkt
wyjścia dla działań radykalnych.

Reakcja druga oraz trzecia mogą prowadzić do stanu „wrzenia”, który w literaturze przedmiotu okre-
ślany jest jako „sytuacja rewolucyjna” (Sztompka 2002: 543). Jeżeli proces częściowego zanegowania lub
całkowitego odrzucenia obrazu świata, który stworzyliśmy na bazie wcześniejszych doświadczeń, wykracza
poza sferę prywatną, bunt wywołany pojawieniem się ważnych informacji zostaje skierowany na zewnątrz,
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może dojść do kumulacji nastrojów negatywnych, wzrostu niezadowolenia, protestu i zorganizowanych
wystąpień społecznych. Kształtują się w ten sposób ramy dla kolejnego stadium rewolucji, tzw. „mobi-
lizacji rewolucyjnej” (Tamże: 544). Badacze rewolucji przestrzegają jednak przed utożsamianiem każdej
mobilizacji społecznej z rewolucją polityczną, społeczną (Skocpol 1979: 3-18) czy też systemową (Bauman
1994: 15-24). Mobilizacje społeczne bardzo rzadko prowadzą do zmian strukturalnych na poziomie państwa
(rewolucja polityczna) czy na poziomie państwa i społeczeństwa (rewolucja społeczna), a w szczególności do
zmiany/wymiany całego systemu (rewolucja systemowa). Nie oznacza to jednak, że rewolucje, rozumiane
jako gwałtowne, wielowymiarowe zmiany strukturalne zachodzące w płaszczyźnie politycznej, społecznej
oraz gospodarczej przeszły do historii (Bauman; Skocpol). Mobilizacje społeczne są demokratycznie akcep-
towanym i często stosowanym mechanizmem nacisku na jednostki i grupy społeczne sprawujące władzę
w państwie. Stadium mobilizacji społecznej nie może być jednak jednoznacznie utożsamiane z etapem
rewolucji. Czy zatem w warunkach nieograniczonego postępu technologicznego, ekspansji rzeczywistości
wirtualnej, dyskretnej manipulacji medialnej możliwa jest rewolucja na miarę wielkiej rewolucji francuskiej
czy też rewolucji październikowej? Na ile nowe technologie komunikacyjno-informacyjne (ICT) wspierają, a
na ile ograniczają obywateli w ich działaniach prorewolucyjnych?

Społeczna ewolucja Internetu

Charakter współczesnych mobilizacji społecznych jest wpisany w logikę zmian określających obecny oraz
przyszły kształt sieci internetowej. Warto przy tym pamiętać, że istotę Internetu definiuje niekończąca się
dynamika, ciągły rozwój, nieograniczona ekspansja wirtualności. Jakob Nielsen, autorytet w dziedzinie user
experience uważa, że "jedyną stałą cechą sieci jest jej zmienność"(Nielsen 2003, 357). Zdaniem Kazimierza
Krzysztofka „Internet nigdy nie będzie miał postaci skończonej, tym bardziej że znajduje się dopiero na
początku swej drogi. Trudno wyrokować, na ile będzie to rewolucja społeczna, a na ile rozłożony w
czasie proces, ale jedno nie ulega wątpliwości: będzie to redefiniowanie się jednostek, burzenie starych
wartości, wzorów i instytucji oraz tworzenie się nowych, funkcjonalnych dla XXI wieku” (Krzysztofek
2006: 21). Mimo permanentnej zmienności parametrów określających stan środowiska społecznego, w
którym dokonują się zmiany technologiczne, możliwe jest ukazanie widzialnych, tj. częściowo lub zupełnie
ukształtowanych, procesów i tendencji wpływających na Internet w płaszczyźnie społecznej i technologicznej.
Procesy te wpisują się w kolejne stadium ewolucji sieci, w literaturze przedmiotowej określane często jako
przejście od Web 2.0 do Web 3.0 (Filipek 2011: 226-237). Wśród procesów definiujących Internet 3.0 w
płaszczyźnie społecznej oraz technologicznej możemy wyróżnić: a) rozwój sieci semantycznej, b) wzrost
poziomu manipulacji wrażeniami, c) zmianę strategii kontroli cyberprzestrzeni oraz d) rosnącą popularność
mobilnych narzędzi komunikacyjnych posiadających dostęp do Internetu.

Rozwój sieci semantycznej. Można zaryzykować tezę, że proces klasyfikacji, porządkowania, oznaczania
(tagowania) treści w sieci, zapoczątkowany w stadium Web 2.0, doprowadzi w niedalekiej przyszłości do
powstania tzw. sieci semantycznej. Ambitne plany firm takich, jak Google czy Facebook, staną się rzeczy-
wistością dzięki segregacji treści opartej na uniwersalnej definicji danych (terminów). Uniwersalna, ale i
globalna definicja danych (metadefinicja) sprawi, że komputery w inteligentny sposób będą rozpoznawać,
łączyć i wyszukiwać informacje zgromadzone w cyberprzestrzeni. Istotą kształtującej się inteligencji cyfrowej
będzie możliwość powiązania naszych potrzeb indywidualnych z kontekstami użycia „słów kluczy”. Dzięki
sieci semantycznej (metadefinicji danych) Jan Kowalski, który jest z wykształcenia ślusarzem, wpisując
do przeglądarki hasło „zamek”, dotrze do linków firm produkujących zamki do drzwi, nie zaś do strony
zamku w Malborku. Warunkiem poprawnego funkcjonowania sieci semantycznej jest jednak „stworzenie
języka zapisu danych, jak i reguł ich przetwarzania, który pozwoliłby przenieść do sieci struktury zawarte
w funkcjonujących już systemach reprezentacji wiedzy” (Berners-Lee, Hendler, Lassila 2001: 38). Chodzi o
wielowymiarowe łączenie danych, a następnie powiązanie ich ze ściśle określonymi kontekstami wyszukiwa-
nia. Punktem wyjścia rozwoju sieci Web 3.0 są dostępne na gruncie wielu dyscyplin naukowych teorie oraz
modele semantyczne.

W wymiarze technologicznym sieć semantyczna sprowadza się m.in. do tworzenia i rozwoju standardów
programistycznych oraz internetowych takich, jak: URI (ang. Uniform Resource Identifier), XSLT (ang. Extensible
Stylesheet Language Transformations), OWL (ang. Web Ontology Language) czy RDF (ang. Resource Description
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Framework). Standardy te służą przedstawianiu danych zgromadzonych w sieci w sposób zrozumiały dla
programów sterujących działaniem komputerów (maszyn).

Wzrost poziomu manipulacji wrażeniami. Użytkownicy Internetu, niezależnie od wieku, płci, doświadczenia,
inteligencji i wiedzy, stają się ofiarami zjawiska, które określić moglibyśmy jako „cybermanipulacja wra-
żeniami”. „Istotą cybermanipulacji wrażeniami jest sterowanie aktywnością internauty poprzez właściwie
zaprojektowany oraz dobrany miks informacyjny. Informacja podana w specjalnie do tego skrojonej formie
angażuje wiele zmysłów człowieka, co sprawia, że staje się ona bardzo ekspansywna, przekonywująca i
pozostaje relatywnie dłużej w podświadomości” (Filipek 2011: 232-233). Martin Lindstrom, specjalista w
dziedzinie marketingu sensytywnego, uważa, że „Technologia umożliwia nam dziś odwoływanie się do zmy-
słów na wiele różnych, dawniej nieznanych nam sposobów” (Lindstrom 2009: 150). Sieć internetowa oferuje
szeroki zestaw technik manipulacji opartych na naukowym połączeniu bodźców wzrokowych, słuchowych
i, od pewnego czasu, dotykowych. Ów bogaty miks bodźców sprawia, że Internet stał się bardzo tanim i
skutecznym medium perswazji, wypierającym z przestrzeni publicznej media tradycyjne takie, jak: prasa,
radio czy telewizja.

Cybermanipulacja wrażeniami jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem uprawiania polityki,
prowadzenia biznesu, promowania sztuki w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Zniekształ-
cony tekst, obraz lub/i dźwięk uzupełnia/wypełnia przestrzeń prywatną i publiczną, dociera do jednostek i
zbiorowości społecznych, przysłania całkowicie lub częściowo statyczne oraz dynamiczne elementy składające
się na otaczającą nas rzeczywistość społeczną. Trafnie zauważa Jerzy Wiatr, że „Wiedza o rzeczywistości,
w tym szczególnie o możliwych do przewidzenia konsekwencjach określonego sposobu postępowania,
stanowi ważne ukierunkowanie zachowań” (Wiatr 1999: 295). Wiedzę taką posiadają m.in. spin doktorzy
oraz specjaliści ds. marketingu, odpowiedzialni za komunikację z otoczeniem zewnętrznym (wyborcami,
konkurentami, partnerami, klientami itd.) W systemach demokratycznych zakazane jest udostępnianie
pewnych treści, jak również stosowanie pewnych mechanizmów przekazywania informacji (np. reklama
podprogowa). Manipulacja w świecie rzeczywistym przybiera więc wyrafinowane, mało widoczne formy. W
świecie wirtualnym manipulacja jest zjawiskiem częstszym, łatwiejszym do zdiagnozowania. Ze względu
na globalny charakter sieci, tj. ogromną liczbę użytkowników poruszających się po wirtualnej przestrzeni,
nawet najbardziej naiwne komunikaty okazują się zwykle bardzo efektywne (np. oszustwo nigeryjskie).

Zmiana strategii kontroli cyberprzestrzeni. W ostatnich latach dokonał się istotny przełom w podejściu do
kontroli cyberprzestrzeni. Strategia wolnej, spontanicznej, samoistnej dystrybucji treści została zastąpiona
strategią kontroli, zakazów, sankcji negatywnych i ciągłego szpiegowania (Filipek 2011: 226-237). Lawrence
Lessig, znany amerykański prawnik zajmujący się problemami powstałymi na wskutek ekspansji Internetu,
uważa, że „Po raz pierwszy w naszej tradycji zwykłe sposoby tworzenia i dzielenia się kulturą przez jednostki
znalazły się w zasięgu regulacji prawnych, które rozszerzyły zakres swojej kontroli na ogromne połacie
kultury i na zasoby kreatywności, nigdy wcześniej im niepodlegające. Technologia, która historycznie za-
pewniała równowagę między wolnym praktykowaniem kultury a praktykowaniem zależnym od uprzedniej
zgody, została zniesiona. W konsekwencji jesteśmy w coraz mniejszym stopniu kulturą wolną, a coraz
bardziej kulturą zezwoleń” (Lessig 2005: 35). Zmasowane działania wielu instytucji publicznych, ukierunko-
wane na produkowanie przepisów prawnych regulujących kształt interakcji społecznych zachodzących w
cyberprzestrzeni, sugerują, że era wolnego, spontanicznego, oddolnego Internetu powoli dobiega końca. W
zamian tworzony jest ściśle nadzorowany, obwarowany wieloma ograniczeniami prawnymi twór wirtualny,
który w niewielkim stopniu przypomina Internet z początku lat 90-tych XX wieku. Na potrzeby niniejszej
pracy wyróżnić moglibyśmy dwie strategie kontroli cyberprzestrzeni. Chodzi tutaj o strategię twardą oraz
miękką.

Państwa totalitarne lub autokratyczne wykorzystują zazwyczaj strategię twardą. „Internet postrzegany
jest przez elity władzy w takich państwach jako zagrożenie, źródło nieznanych form ryzyka. Spontaniczny
obieg informacji w sieci zagraża rządzącej partii, rodzinie, klanowi itd. Rządzący robią więc wszystko, aby
odciąć obywateli od Internetu, od swobodnej wymiany treści. Ponieważ zupełne odizolowanie obywateli
od sieci jest w praktyce niemożliwe, rozwijane są strategie kontroli myśli oraz zachowań jednostek w
cyberprzestrzeni. Strategia twarda opiera się na zakazach, sankcjach negatywnych oraz karach w stosunku
do osób, które kwestionują monopol informacyjny władzy w państwach niedemokratycznych” (Filipek 2011:
234).
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Stworzenie efektywnego systemu kontroli aktywności obywateli w cyberprzestrzeni jest niezwykle trudne
w praktyce. Jedynym państwem na świecie posiadającym taki system jest Iran. Rozwiązania technologiczne
wprowadzone przez Teheran znacznie przewyższają pod względem technologicznym i teleologicznym
systemy kontroli rozwijane przez państwa „wrogie” Internetowi takie, jak: Arabia Saudyjska, Bahrajn,
Białoruś, Birma, Chiny, Kuba, Korea Północna, Syria, Uzbekistan, Turkmenistan i Wietnam (Lordet 2012).
W budowie irańskiego systemu kontroli uczestniczyła spółka joint venture stworzona przez firmy Siemens
oraz Nokia. W przeciwieństwie do innych państw wrogich Internetowi, Iran zdecydował się na całkowitą
nacjonalizację infrastruktury technologicznej. Przypadek Iranu wydaje się więc być równie ciekawy, co
niebezpieczny (Rhoads, Chao 2009).

Państwa demokratyczne nie wykazywały większego zainteresowania strategią kontroli cyberprzestrzeni
opartą na zakazach oraz sankcjach. Wolny dostęp do Internetu zaliczany był do kanonu podstawowych
praw oraz wolności politycznych. Chat roomy, fora, media społecznościowe są bowiem współczesną
agorą, miejscem ekspresji poglądów dotyczących bieżącej polityki w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz
globalnym. Niezadowolenie społeczne i krytyka płynąca z sieci traktowane były jako instrument legitymizacji
władzy, wybranej w sposób demokratyczny. Państwa quasi-demokratyczne stosują zazwyczaj miękką
strategię kontroli. „W podejściu miękkim zakazy nie są najważniejsze. Narzędziem kontroli zachowań i myśli
internautów jest manipulacja. Elity władzy w takich państwach starają się zachęcać, inspirować, przyciągać
obywateli odpowiednio skonstruowanym komunikatem, miksem impulsów wizualnych, semantycznych
oraz dźwiękowych (. . . ) Zmanipulowani obywatele ufają władzy, ufają sztucznie wykreowanym autorytetom
obiecującym im dobrobyt, siłę oraz zapewniającym tożsamość” (Filipek 2011: 234).

W ciągu ostatnich kilku lat w wielu państwach demokratycznych doszło do zmiany sposobu postrzegania
procesów zachodzących w przestrzeni wirtualnej. Wiosna Arabska stała się dla polityków, w krajach
rozwiniętych i demokratycznych, swoistym ostrzeżeniem, brutalną przestrogą. Okazało się, że przestrzeń
wirtualna może wzmacniać mobilizacje społeczne, które w skrajnych przypadkach prowadzą do krwawych
wystąpień społecznych w postaci ogólnokrajowych lub regionalnych rewolucji. Strategia kontroli minimalnej,
polegająca na eliminowaniu patologii w sieci, zastępowana jest strategią twardą. W raporcie „Wrogowie
Internetu 2012”, przygotowanym przez organizację „Reporterzy bez granic”, na liście państw rozwijających
strategię kontroli przestrzeni wirtualnej znalazły się: Australia, Egipt, Erytrea, Francja, Indie, Kazachstan,
Korea Południowa, Malezja, Rosja, Srilanka, Tajlandia, Tunezja, Turcja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie
(Lordet 2012). Niestety, kurs na kontrolę twardą bierze też Unia Europejska. Pod płaszczykiem eliminowania
patologii z sieci wprowadzane są przepisy ograniczające wolność surfowania i żeglowania po bezkresnych
falach cyberprzestrzeni (Directive 2004/48/EC).

Rosnąca popularność mobilnych narzędzi komunikacyjnych posiadających dostęp do Internetu. Istotą zmian techno-
logicznych zachodzących w płaszczyźnie informacyjno-komunikacyjnej jest płynne przejście od komputerów
osobistych (ang. Personal Computer), poprzez laptopy do smartfonów. Małe urządzenia komunikacyjne
posiadające dostęp do Internetu systematycznie wypierają komputery stacjonarne, a w ostatnim czasie
nawet laptopy. Z danych firmy analitycznej Canalys wynika, że w 2011 roku sprzedaż smartfonów oraz
tabletów przerosła zsumowaną sprzedaż komputerów stacjonarnych, laptopów i notebooków (Canalys 2012,
Brownlow 2012). Najpopularniejszym smartfonami w 2011 roku były produkty firmy Apple (Canalys 2012).
Największy udział w rynku smartfonowych systemów operacyjnych miał zaś Google Android (48,8% udziału
w globalnym rynku) (Tamże). Rosnąca popularność małych, mobilnych urządzeń komunikacyjnych łączących
się z Internetem za pośrednictwem nadajników naziemnych lub satelitarnych sprawia, że nasze wirtualne
interakcje społeczne stają się bardziej intensywne, wielokanałowe, ale i efemeryczne.

Globalne zmiany technologiczne dokonujące się w płaszczyźnie komunikacyjno-informacyjnej, w literatu-
rze przedmiotowej określane często jako rewolucja IT (Koelsch 1995, Levy 2010), mają charakter ewolucyjny.
Ekspansja nowych technologii prowadzi do gwałtownych zmian w życiu wielu jednostek i zbiorowości
społecznych. Określanie wstrząsów zachodzących na poziomie indywidualnym i/lub grupowym mianem
rewolucji wydaje się jednak bardzo naciągane i niebezpieczne. Uzasadnione jest natomiast twierdzenie,
że globalna zmiana w postaci społecznej oraz technologicznej ewolucji Internetu określa charakter współ-
czesnych rewolucji oraz kontrrewolucji politycznych, społecznych i systemowych zachodzących w świecie
rzeczywistym. Ewolucja Internetu prowadzi bowiem do wielu ważnych zmian określających kształt oraz
zakres szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Bez komunikacji na poziomie jednostkowym i grupowym



Mobilizacje społeczne, rewolucje i kontrrewolucje w środowisku Web 3.0 56

niemożliwe są jakiekolwiek zrywy społeczne. W dalszej części niniejszej pracy poddamy analizie wybrane
przykłady mobilizacji społecznych, w których rola Internetu była wyraźna, ale nie jednakowa.

Web 3.0 a współczesne mobilizacje i rewolucje społeczne

Wielowymiarowe procesy globalizacji gospodarki i polityki doprowadziły do globalnej integracji pozasyste-
mowych (potencjalnie rewolucyjnych) sił społecznych, kwestionujących istniejący porządek międzynarodowy.
Siły te, utożsamiane często z nowymi ruchami społecznymi (Offe 1995: 226-233), są odpowiedzialne za
współczesne mobilizacje, protesty, rewolty i rewolucje. W literaturze przedmiotowej istnieje wiele klasyfikacji
pozasystemowych ruchów społecznych. Justyna Nakonieczna wyróżnia trzy rodzaje globalnych ruchów na
rzecz sprawiedliwości międzynarodowej (Nakonieczna 2012: 101-119). Chodzi tutaj o: a) alterglobalistów, b)
ruchy obywatelskiego oburzenia oraz c) haktywistów (Tamże: 102-103). Mimo że ruchy te znacząco różnią się
pod względem poziomu instytucjonalizacji, krystalizacji poglądów oraz posiadanych zasobów materialnych i
niematerialnych, każdy z nich, choć w nieco w inny sposób, korzysta z możliwości, jakie oferuje Web 3.0.

Pośród ruchów wyróżnionych przez Nakonieczną na szczególną uwagę zasługują haktywiści z Partii
Piratów, a także globalny ruch niezadowolonych – Anonymous. Przestrzeń wirtualna dla haktywistów
jest, z jednej strony, naturalnym (choć nie jedynym) środowiskiem operacyjnym, z drugiej zaś stanowi
inspirację i uzasadnienie podejmowanych działań praktycznych. Pierwsza Partia Piratów została założona w
Szwecji w 2006 roku z inicjatywy Rickarda Falkvinge’a, przedsiębiorcy działającego w branży IT (Piratpartiet
2012). Program Piratpartiet obejmuje trzy punkty: a) reformę prawa autorskiego – piraci domagają się
niekomercyjnego używania i kopiowania dóbr intelektualnych oraz skrócenia okresu ochrony praw autorskich
w przypadku użycia komercyjnego; b) zniesienie patentów – chodzi tutaj o całkowite zniesienie patentów
i walkę z prywatnymi monopolami; c) ochronę prywatności obywateli – piraci domagają się zniesienia
dyrektywy o przechowywaniu danych i występują przeciwko inwigilacji obywateli pod pretekstem walki z
terroryzmem (Tamże). Współcześnie Partie Piratów działają w sześćdziesięciu czterech państwach świata
(PP International 2012). W wrześniu 2011 roku 11% Niemców deklarowało swoje poparcie dla piratów (Zeh
2012). Ruch ten stał się wpływowym aktorem lokalnej i globalnej sceny społeczno-politycznej.

Piraci cyberprzestrzeni kwestionują obraz świata zaproponowany przez polityków zainteresowanych
ograniczeniem sfery wolności w Internecie. Zinstytucjonalizowanym przejawem buntu (sytuacji przedre-
wolucyjnej) są m.in.: uliczne demonstracje oraz zgromadzenia, prowokacyjne udostępnianie w sieci treści
objętych prawem autorskim, konferencje, debaty i sympozja naukowe, akcje informacyjne i protestacyjne
organizowane w serwisach społecznościowych takich, jak Facebook czy Twitter (Pirate Times 2012). W
przeciwieństwie do radykalnych ruchów pozasystemowych, piraci są aktywnymi uczestnikami polityki na
szczeblu lokalnym (władze samorządowe), narodowym (parlament) i regionalnym (Parlament Europejski).
Partie Piratów współtworzą więc globalny, quasi-antysystemowy ruch społeczno-polityczny, który rezygnuje
ze stosowania przemocy fizycznej w przestrzeni publicznej. Odgórne, inspirowane politycznie i gospodarczo
decyzje zmierzające do ograniczania sfery wolności w Internecie są w przypadku ruchu piratów impulsem,
który wywołuje mobilizacje mające charakter pokojowy. Zdaje się więc, że piraci, mimo znaczących różnic
funkcjonalnych wynikających z obecności w sześćdziesięciu czterech państwach świata, nie są ruchem anty-
systemowym, pozasystemowym, a już na pewno rewolucyjnym. Partia Piratów jest przykładem nowoczesnej,
globalnej partii politycznej, która w swoim programie nawiązuje do problemów, z którymi spotyka się
większość użytkowników Internetu na całym świecie. W tym przypadku najważniejszym problemem jest
wolność. Jej obszar regularnie zmniejsza się od kilku lat (Web 3.0), co przekłada się na popularność piratów
w wirtualnej i rzeczywistej przestrzeni publicznej.

Dość radykalny charakter ma globalny ruch niezadowolonych Anonymous (aktywiści internetowi).
Nazwa Anonymous pochodzi z forum 4chan. „To tam zdjęcia Pedobearów, pornografia oraz rasistowskie
żarty umieszczane były nie pod pseudonimem - jak przyjęło się to czynić na wszystkich innych forach
świata - lecz podpisywane po prostu Anonymous (czyli Anonimowy). Żart polegał na tym, by traktować
wszystkie wiadomości ‘Anonima’ jako wysłane przez jedną osobę czy też może właściwie: kolektywną
samoświadomość internetową"(Sosnowska 2012). Pierwsza zorganizowana aktywność członków tego ruchu
miała miejsce w 2006 roku, w wirtualnej przestrzeni Habbo (Singel 2008). Wszystko zaczęło się dość niewinnie.
Znudzeni goście hotelu Habbo wybrali taki sam avatar i zablokowali dostęp do pływali, argumentując, że
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jest ona zainfekowana przez HIV. Sformowali następnie swastykę i zwracali się do innych gości hotelu w
dziwny, nieakceptowany przez administratora sposób, za co niektórzy z nich zostali wykluczeni z wirtualnej
gry. Wykluczenia wywoływały reakcję buntu i stały się czynnikiem budującym tożsamość wśród graczy,
identyfikujących się z ruchem Anonymous. Członkowie ruchu wydarzenie to określają często jako „Atak na
hotel Habbo” (Singel 2008).

Członkowie ruchu Anonymous występują przeciwko ograniczaniu wolności obywatelskich, korupcji,
cenzurze, konsumpcjonizmowi, reglamentowaniu fair use, a także wpływowi Kościoła na życie publiczne
(Anonymous 2012). W swoich działaniach odwołują się do wielu nielegalnych środków perswazji wyko-
rzystywanych w przestrzeni wirtualnej (np. SQL injections, DDoS, rozsyłanie robaków komputerowych,
włamania na serwery rozmaitych organizacji) oraz legalnych wykorzystywanych w świecie rzeczywistym
(np. publiczne zgromadzenie i demonstracje). Podstawowym miejscem funkcjonowania ruchu Anonymous
pozostaje jednak cyberprzestrzeń, dlatego wiele podejmowanych przez nich działań ma charakter ataków
hakerskich lub crackerskich. Członkowie Anonymousa komunikują się ze sobą za pośrednictwem własnych
stron internetowych oraz platform charakterystycznych dla Web 3.0, tj. Facebooka, Twittera czy YouTube
(Tamże).

Członkowie ruchu Anonymous kwestionują obraz wyłaniającego się świata, którego konstytutywnym
elementem jest Internet kontrolowany, a jego użytkownicy mocno inwigilowani. Informacje płynące z
mediów na temat planów ograniczenia wolności wirtualnej przez rządy wielu państw i zarządy organizacji
międzynarodowych (np. Unii Europejskiej) wywołują reakcję buntu, która w przypadku Anonymousa
prowadzi do ostrych demonstracji i debat publicznych oraz ataków hakerskich na strony instytucji rzą-
dowych (Nowak 2012). Akcje Anonymousa mają charakter wystąpień prorewolucyjnych i w pewnym
momencie mogą przekształcić się w rewolucje polityczne lub społeczne na skalę lokalną, regionalną lub
nawet globalną. W przeciwieństwie do piratów, aktywiści internetowi nie zasilają legalnych struktur poli-
tycznych, które gwarantują ramy instytucjonalne istniejącemu porządkowi. Wynika to po części z tego, że
członkowie z ruchu Anonymous nie kierują się żadną ideologią lub wyraźnie ukształtowanym systemem
poglądów politycznych, gospodarczych i społecznych, który mógłby zagrozić rozmaitym konfiguracjom sys-
temu rynkowo-demokratycznego. Mimo braku krystalizacji ideologii polityczno-społecznej, efemerycznych
demonstracji publicznych, okolicznościowych ataków hakerskich i crackerskich wydaje się, że ruch Anony-
mous posiada duży potencjał rewolucyjny, który z pewnością dostrzegają siły zainteresowane utrzymaniem
istniejącego porządku społecznego.

W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie ruchami rewolucyjnymi działającymi w Afryce Północnej.
Arabska Wiosna Ludów rozpoczęła się 17 grudnia 2010 roku od aktu samospalenia bezrobotnego sprzedawcy
Mohameda Bouaziziego (Abouzeid 2011). Ten desperacki krok dość szybko doprowadził do wystąpień
społecznych w Tunezji. Wystąpienia zamieniły się w starcia ze służbami bezpieczeństwa, te zaś płynnie
przerodziły się w rewolucje społeczne, rozwijające się z różnym natężeniem w dziewiętnastu państwach
Afryki Północnej (Arab Spring 2012). Najkrwawszy przebieg miały i mają wystąpienia w Libii, Syrii,
Egipcie i Tunezji. W ich wyniku życie stracił 20 października 2011 roku charyzmatyczny przywódca Libii
Muammar al-Kadaffi. Zin Al-Abidin Ben Ali przywódca Tunezji 14 stycznia 2011 roku uciekł z kraju (Tamże).
Przywódca Egiptu Muhammad Hosni Said Mubarak ustąpił z urzędu prezydenta 11 lutego 2011 roku, na
skutek bezwarunkowych żądań protestujących (Tamże). Wyjątkowo brutalny przebieg ma rewolucja w Syrii,
która z czasem stała się regularną wojną domową. Jak szacuje „The Economist”, od marca 2011 roku do
października 2012 roku zginęło w Syrii ponad 30 tysięcy uczestników obu stron konfliktu (Daily Chart 2012).

Demonstracje, zamieszki, walki oraz wojny domowe w wielu państwach Północnej Afryki przebiegały
zgodnie ze schematem rewolucji rozpoznanym na gruncie współczesnych nauk społecznych (Sztompka
2002: 543-544). Naukowców oraz dziennikarzy nurtują jednak pytania: dlaczego do rewolucji doszło tak
późno? Czy wpływ na wydarzenia w regionie miały nowe technologie informacyjno-komunikacyjne? Czy
rewolucje afrykańskie mogą obudzić ruchy rewolucyjne w innych częściach świata? Rewolucje afrykańskie
pojawiły się nieoczekiwanie. Ich zakres i gwałtowny przebieg wzbudził ogromny niepokój wśród polityków
i obywateli bogatych państw Ameryki Północnej, Europy i Azji. Zaskoczeni byli również przywódcy państw
północnoafrykańskich. Skostniałe reżimy trwały w bezruchu, bowiem rządzący nie spodziewali się niczego,
co mogłyby zagrozić istniejącym monopolom władzy. Desperacki akt tunezyjskiego sklepikarza obudził
tymczasem potężne siły społeczne, które wstrząsnęły regionem. Analizy post factum wskazują na ciężką
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sytuację materialną obywateli państw Afryki Północnej (Wilson 2011: 49-52), która w połączeniu ze skutkami
globalnego kryzysu finansowego stała się motorem masowych mobilizacji społecznych.

Jednowymiarowe analizy podkreślające rolę czynników ekonomicznych nie są jednak satysfakcjonujące.
Duży rolę we wszystkich stadiach rewolucji północnoafrykańskich odegrały nowe technologie informacyjno-
komunikacyjne. Ethan Zuckerman na łamach prestiżowego magazynu „Foreign Policy” wydarzenia w
Tunezji i Egipcie określa nazwą „Rewolucja Twitterowa” (Zuckerman 2011). W erze Twittera i Facebooka
informacje rozprzestrzeniają się zdecydowanie szybciej, dalej oraz częściej. Żaden kraj, oprócz Iranu, nie
jest w stanie skutecznie kontrolować spontanicznej wymiany treści pomiędzy obywatelami podłączonymi
do globalnej infrastruktury komunikacyjnej. Nazywanie wspomnianej intifady „Rewolucją Facebookową”
czy też „Twitterową” nie jest więc pozbawione sensu. Doniesienia Wikileaks, dziennikarstwo obywatelskie,
komunikacja sieciowa pomiędzy grupami protestujących rozproszonymi po kraju, regionie, świecie stały się
podstawą rewolucji w Tunezji, Egipcie oraz Libii. W dobie niekontrolowanej ekspansji Internetu, sieciowe
narzędzia komunikacyjne pełnią rolę instrumentów mobilizacji społecznej w skali lokalnej, regionalnej oraz
globalnej. Web 3.0 jest doskonałym narzędziem służącym rewitalizacji sfery publicznej, nowoczesnym
instrumentem kreowania postaw proobywatelskich, propaństwowych.

Spontaniczne, oddolne rewolucje północnoafrykańskie stały się ostrzeżeniem dla przedstawicieli świata
polityki i biznesu na całym świecie. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne zniosły barierę cza-
soprzestrzeni i ostatecznie rozbiły monopol informacyjny instytucji państwa. Larry Diamond technologie
ICT powiększające przestrzeń politycznej, społecznej oraz gospodarczej wolności nazywa „technologiami
wyzwolenia” (ang. liberation technology) (Diamond 2010: 70-71). W przeciwieństwie do tradycyjnych mediów
informacyjnych (telewizja, radio i prasa) technologie wyzwolenia stwarzają niepowtarzalną szansę dwustron-
nej i wielostronnej komunikacji. W praktyce chodzi tutaj o Internet, telefony komórkowe i nieskończoną
liczbę zdecentralizowanych, masowych aplikacji takich, jak Facebook czy Twitter. Technologie wyzwolenia
pozwalają obywatelom wymieniać się ważnymi informacjami, piętnować niegospodarność i bezradność
polityków, wyrażać niepopularne opinie, optymalizować proces mobilizacji społecznej, monitorować wybory,
pogłębiać komunikację i identyfikację ze społecznością lokalną. Globalny, zdecentralizowany, oddolny
charakter nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawia, że stają się one celem ataków sił
obawiających się radykalnych zmian społeczno-politycznych. Zamieszki w Iranie i Mołdawii (2009), rewo-
lucje północnoafrykańskie (2010-2012), zamieszki w Londynie (2011) uświadomiły potrzebę wzmocnienia
globalnego systemu kontroli Web 3.0. Potwierdzeniem zmiany strategii kontroli cyberprzestrzeni są próby
wprowadzenia w życie przepisów takich, jak: ACTA (ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement), PIPA (ang.
Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011), SOPA (ang.
Stop Online Piracy Act) czy SCA (ang. Store Communication Act).

Zako

´

nczenie

Wzmożone zainteresowanie ruchów prorewolucyjnych technologiami ICT wywołało reakcję ze strony sił
zachowawczych, obawiających się radykalnych zmian społeczno-gospodarczych. Telefony komórkowe, kom-
putery osobiste, notebooki, tablety, pagery i liczne aplikacje zapewniające dostęp do wirtualnej przestrzeni
komunikacyjnej znalazły się pod kontrolą służb specjalnych. Doświadczenia Iranu, Mołdawii i państw Afryki
Północnej nauczyły przedstawicieli świata polityki i biznesu, że do przestępców, przeciwników systemu,
przeciwników politycznych, konkurentów itd. dociera się dzisiaj za pośrednictwem nowych technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Firmy Google czy Facebook zbierają dane o swoich klientach po to, aby
maksymalizować zyski (ang. Big Data). Rządy (zarówno te demokratyczne, jak i niedemokratyczne) gro-
madzą zaś informacje o obywatelach (nie tylko własnych) po to, aby eliminować ryzyko destabilizacji,
chaosu lub rewolucji. Internet 3.0 stwarza niepowtarzalne możliwości zbierania informacji o jednostkach
niebezpiecznych, niewygodnych, ale i użytecznych, wartościowych, potrzebnych. Spróbujmy zilustrować tę
sytuację dwoma skrajnie różnymi przypadkami.

Irańskie demonstracje uliczne z 2009 roku są często podawane jako przykład oddolnej, spontanicznej
mobilizacji internetowej. Rola Facebooka i Twittera w organizowaniu protestujących w Teheranie jest zapewne
znacząca, ale w kontekście wydarzeń z 2009 roku równie ciekawy zdaje się być problem sił stojących za
masowymi, „oddolnymi” wystąpieniami obywateli niezadowolonych z wyników wyborów. O realny i
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wirtualny chaos wywołany protestami ulicznymi władze w Iranie oskarżyły m.in. amerykańską telewizję
CNN (Morozov 2011: 11). Ich zdaniem CNN wytrenowało hakerów, którzy odpowiadali za ataki na strony
internetowe osób i organizacji wspierających ponownie wybranego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada
(Morozov 2011: 11). Iran oskarżył także rząd amerykański o wspieranie protestujących. Firmy Twitter
i Facebook zostały założone przez obywateli amerykańskich, co dla rządzących w Teheranie nie było
przypadkiem.

Nawet jeśli uznamy, że oskarżenia Iranu są bezpodstawne, warto zastanowić się, czy przestrzeń wirtualna
nie jest miejscem realizacji interesów międzynarodowych. Cybermanipulacja wrażeniami, prowadząc do
mobilizacji społecznej, może w skrajnych przypadkach doprowadzić do rewolucji lub konfliktu wewnętrznego.
W sytuacji rewolucji lub konfliktu wewnętrznego można zawsze łatwo uzasadnić interwencję zewnętrzną, tj.
militarne lub pokojowe działanie podmiotów trzecich, które zwykle opowiadają się za jedną ze stron konfliktu.
W porównaniu z tradycyjnymi metodami wszczynania konfliktów wewnętrznych lub międzynarodowych
zamieszki wywołane cybermanipulacją polityczną wydają się bardzo efektywne w sensie teleologicznym oraz
kosztowym. Warto więc spojrzeć na mobilizacje społeczne inspirowane wydarzeniami w świecie wirtualnym
przez pryzmat szeroko rozumianych interesów wewnętrznych, międzynarodowych oraz transnarodowych.
Rzetelna analiza mapy interesów towarzyszących rozmaitym działaniom społecznym pozwala dotrzeć
do ukrytych motywacji, głęboko tkwiących bodźców wysyłanych zarówno przez siły rewolucyjne, jak i
kontrrewolucyjne.

10 grudnia 2011 roku odbyły się w Rosji masowe demonstracje społeczne będące reakcją na wynik
wyborów do Dumy Państwowej z dnia 4 grudnia 2012 roku. Fala protestów przetoczyła się m.in. przez
Władywostok, Chabarowsk, Tomsk, Nowosybirsk, Omsk, Czytę, Krasnojarsk, Irkuck, Uljanowsk, Kemerowo,
Jekaterynburg, Czeboksary, Iżewsk, Kazań, Wołgograd, Perm, Murmańsk, Pietrozawodsk, Psków, Włodzi-
mierz, Woroneż, Kaliningrad i Petersburg (Rosja: Około 25. . . ). Szacuje się, że w samej Moskwie udział
w protestach wzięło ok. 30 tysięcy osób (Tamże). Demonstracje z 10 grudnia 2011 to pierwszy masowy
protest w Rosji zorganizowany za pośrednictwem portali społecznościowych takich, jak: Twitter, Facebook i
WKontaktie. Reakcja władz rosyjskich była natychmiastowa. Portale społecznościowe posłużyły również jako
medium mobilizacji organizacji prorządowych. Szacuje się, że w wiecach proputinowskich udział wzięło ok.
25 tysięcy osób. Allan Macdonell uważa, że kremlowscy hakerzy wykorzystali taktykę ruchu Anonymous
(Macdonell 2012).

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wzrost zainteresowania służb specjalnych nowymi technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi jest reakcją na rosnącą siłę ruchów prorewolucyjnych, organizujących się
w przestrzeni wirtualnej. „Komunikacyjne wejście w królestwo cyfrowe rozwiązało wiele problemów nę-
kających inwigilację w epoce analogowej. Nadzór cyfrowy jest znacznie tańszy: przestrzeń gromadzenia
informacji jest nieskończona, sprzęt kosztuje niewiele, zaś technologia cyfrowa pozwala robić więcej za mniej”
– uważa Evgeny Morozov, białoruski emigrant, autor pracy The Net Delusion. The Dark Side of Internet Freedom
(Morozov 2011: 150). Technologie wyzwolenia zamieniają się coraz częściej w technologie zniewolenia.
Oddolne, spontaniczne mobilizacje twitterowe i facebookowe ustępują zaś miejsca działaniom odgórnym,
systemowym, organizowanym również za pośrednictwem mediów elektronicznych. Głęboki, ukryty sens
mobilizacji wirtualnych zostaje zatem rozmyty, spłycony i/lub zniszczony przez siły kontrrewolucyjne
zainteresowane utrzymaniem istniejącego porządku lokalnego, regionalnego lub globalnego. Docierające
do nas za pośrednictwem Internetu 3.0 informacje są coraz bardziej zmanipulowane, zniekształcone, po-
zbawione wartości prorewolucyjnej. Zwykle są one pomijane lub świadomie odrzucane przez odbiorców.
Siły kontrrewolucyjne dbają o to, aby docierające do nas informacje nie prowadziły do zbyt radykalnych
interpretacji otaczającego nas świata. Taka reakcja mogłaby bowiem zakończyć się kolejną rewolucją, co z
punktu widzenia rządzących polityków i biznesmenów byłoby zupełnie nieopłacalne.

W dobie ekspansji Web 3.0 każdy analityk rewolucji musi wykazać się ogromną wiedzą w zakresie
technologii ICT. Za sprawą Internetu niewielkie mobilizacje społeczne mogą bardzo szybko zamienić się w
rewolucje, zaś rewolucje mogą okazać się doskonale zaplanowanymi kontrrewolucjami. Dynamika wielu
zjawisk społecznych zachodzących na pograniczu świata realnego i wirtualnego sprawia, że wiele pojęć oraz
terminów obecnych w naukach społecznych traci swoją ostrość oraz moc eksplanacyjną. Z problemem tym
coraz częściej spotykają się analitycy rewolucji, o czym świadczą liczne teksty pojawiające się na gruncie
wielu dyscyplin społecznych.
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Castells, Manuel. 2001. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford
University Press.

Daily Chart 2012. The war in Syria. <http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/10/daily-
chart-3> , dostęp 27.10.2012.
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BRICS - w kierunku nowego reformizmu w
polityce międzynarodowej

Gracjan Cimek

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Celem artykułu jest przedstawienie dążeń klubu politycznego BRICS, grupującego Brazylię, Rosję,
Indie, Chiny (ChRL) oraz Republikę Południowej Afryki, we współczesnym ładzie międzynarodowym.
Problemem podjętym w artykule jest odpowiedź na pytanie: czy działalność grupy BRICS można określić
jako rewolucyjną, reformistyczną, czy zachowawczą wobec globalnego ładu międzynarodowego, w którym
dominująca rolę odgrywają Stany Zjednoczone oraz inne państwa zachodnie. Odpowiedź na główne
pytanie wymaga rozwiązania problemów szczegółowych: w jaki sposób pojęć rewolucja i reforma używa
się we współczesnej refleksji dotyczącej procesów politycznych? Jakie jest znaczenie pojęcia rewolucja
i reformizm w kontekście zmian współczesnego bytu społecznego? Które z pojęć najlepiej oddaje treści
poglądów ujawnianych przez BRICS? Hipotezą badawczą artykułu jest założenie, że działania BRICS
można określić jako reformizm. Oznacza on dążenie do odejścia od świata jednobiegunowego, z dominacją
Stanów Zjednoczonych, które promowały neoliberalizm jako uniwersalny model globalizacji. Weryfikacja
przedstawionej hipotezy jest możliwa poprzez analizę pojęcia rewolucja oraz reformizmu w kontekście ich
historycznego pojawienia się oraz aktualizacji ich znaczenia wobec rzeczywistości społeczno – politycznej
XXI wieku. Jest to osiągalne dzięki ukazaniu głównych tendencji w polityce międzynarodowej ostatniego
półwiecza. Tak zrekonstruowane pojęcia stają się punktem odniesienia dla treści ujawnianych w działaniach
realnych BRICS oraz poglądach wyrażanych przez jego uczestników, czego syntetycznym wyrazem jest
deklaracja ostatniego szczytu grupy z New Delhi.
Słowa kluczowe: BRICS, ład wielobiegunowy, globalizacja, reformizm, rewolucja.

Wrefleksji dotyczącej zmian społecznych dominuje badanie z perspektywy danego państwa i spo-
łeczeństwa. Tymczasem kontekst międzynarodowy należy traktować jako współczynnik, a nie jako
czynnik drugorzędny, tło lub margines dla wydarzeń rewolucyjnych, reformistycznych czy transfor-

macji. Istotnym warunkiem poznawania zmian społecznych jest również ich dynamika, procesualność, ruch,
który charakteryzuje rzeczywistość społeczną. Pojęcia muszą ujmować ową zmianę w swoim określaniu tego,
co prawdziwe. Nieuwzględnienie powyższego założenia prowadzi do dogmatyzmu teoretycznego, który
oznacza brak zmiany treści pojęcia pomimo tego, że rzeczywistość się zmieniła (Kozyr-Kowalski 1988: 19-25).

W badaniach aktywności społeczno-politycznej trzeba także odróżniać treść i formę. Kategorie te są ze
sobą ściśle powiązane i wzajemnie się warunkują, tzn. w procesach społeczno-politycznych nie ma treści
bez formy i formy bez treści. Mogą być one oddzielnie badane, ale o danym pojęciu przesądzają atrybuty
dotyczące treści. Treścią określonej zbiorowości społecznej są wszystkie wzajemne oddziaływania i związki
między osobnikami przynależnymi do tej zbiorowości. Natomiast formą jest jej struktura lub organizacja,
czyli to, w czym się dana treść przejawia (Sztumski 1995: 24). Forma łączy rewolucję, reformę, restaurację i
transformację, gdyż wszystkie dotyczą zmiany społecznej. Zawsze oznacza ona przejście od punktu A do
punktu B na osi czasu. Nigdy na odwrót. Specyfikę tych pojęć oddaje ich treść, która wiążę się ze społecznym
charakterem tych zmian, a więc jest uwikłana w wartości, interesy, normy.
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Po upadku Związku Radzieckiego, Stany Zjednoczone podjęły próbę budowy świata jednobiegunowego.
Doprowadziło to do narastania kryzysu kultury w wymiarze gospodarczym, politycznym i ideologicznym.
Zjawiskiem przesądzającym onegatywnych skutkach narzucania neoliberalizmu jest kryzys ekonomiczny,
który zaczął się w Stanach Zjednoczonych wroku 2008, a następnie rozprzestrzenił się na znaczną część
świata. Klub BRICS, pomimo niskiego poziomu sformalizowania, ujawnia wolę zmian ładu globalnego,
obejmującego czynnik gospodarczy, polityczny oraz militarny.

Niniejszy artykuł weryfikuje hipotezę mówiącą o tym, że BRICS jest nową formą reformizmu dosto-
sowaną do zmian związanych z procesami globalizacji. Reformizm oznacza tu aktywne włączenie się w
funkcjonujące struktury globalne oraz wolę podmiotowego udziału w rozwiązywaniu problemów ekono-
micznych i politycznych poprzez dialog prowadzący do realizacji interesów wszystkich biorących w nim
udział. Dla weryfikacji przyjętej hipotezy poddane zostaną rekonstrukcji pojęcia rewolucji i reformy w
oparciu o analizę procesów, które doprowadziły do współczesnego ładu społeczno-politycznego. Następnie
zostanie przybliżona aktywność BRICS w sferze teoretycznej i praktycznej uzasadniająca używanie kategorii
reformizmu.

Kategorie rewolucji i reformizmu w XXI wieku

Współczesne używanie kategorii rewolucji i reformizmu musi uwzględniać ruch historyczny obrazujący
zmianę treści tych pojęć. W swych najwcześniejszych zastosowaniach pojęcie rewolucji odnosiło się zgodnie
z etymologią (łac. revolutio, ’obrót’, ’nawrót’, ’odwrócenie’) do zmiany i oznaczało regularny, zgodny z
prawidłami, obrotowy ruch gwiazd, o którym wiedziano, że nie podlega wpływowi człowieka i że nie
sposób go odeprzeć (np. w tytule dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium). W
wielu dawnych rozprawach traktowano je jako odwrócenie dotychczasowego porządku „góry” i „dołu”
społeczeństwa lub jako powrót do stanu pierwotnego. W sensie politycznym po raz pierwszy użyto słowa
„rewolucja"w połowie XVII wieku. Posłużono się nim dla określenia ruchu powracającego do pewnego
najpierw ustalonego punktu, a w konsekwencji do wcześniej ustalonego ładu. Pierwotnie nie dotyczyło ono
działań Oliviera Cromwella, które współcześnie można uznać za pierwszą rewolucyjną dyktaturę, lecz okresu
późniejszego w procesach zmian społecznych XVII-wiecznej Anglii. W roku 1660 po obaleniu parlamentu
zwanego „kadłubowym” restaurowano monarchię, a w roku 1688 wygnano Stuartów oskarżanych o dążenia
absolutystyczne i sympatie katolickie. Gdy władza królewska przeszła w ręce Wilhelma i Marii, pojawiło
się określenie „chwalebnej rewolucji”, które oznaczało budowę monarchii parlamentarnej zabezpieczającej
interesy burżuazji (Chmaj 1999: 255; Sczaniecki 1979: 367-371).

Pojęcie rewolucji zmieniło swoje przedmiotowe odniesienie wraz z wydarzeniami Rewolucji Francuskiej
1789-99 roku. Odtąd charakteryzuje zmianę obejmującą wszystkie dziedziny życia, która prowadzi do nowej
jakości stosunków społecznych. Jednocześnie zmienia się koncepcja czasu; cykliczną zastępuję liniowa,
w której rewolucja oznacza postęp ludzkości w drodze ku lepszej przyszłości (Politologia. Przewodnik
encyklopedyczny 2008: 176).

W znaczeniu szerszym rewolucja oznacza proces gwałtownych zmian jakościowych, powodujących
zasadnicze przekształcenie istniejącego stanu rzeczy lub układu stosunków i ich przejście z jednego stadium
rozwojowego w drugie. Przykładami tych procesów mogą być: rewolucja kulturalna, rewolucja naukowa,
rewolucja przemysłowa czy rewolucja techniczna. W znaczeniu węższym w rewolucjach podkreśla się często
to, że są one nagłe i dokonywane przez ruchy masowe i „oddolne”, stąd naruszają legalność panowania
danego układu politycznego. Zwraca się uwagę na użycie przemocy i walki wewnętrzne. Zmiany rewolucyjne
wyznaczane są przez ideologię będącą wyrazem potępienia starego porządku i zawierającą projekt nowego
ładu społecznego (Pawłowska 2002: 303-304).

Pojęcie rewolucji nabrało nowej treści w historycznym kontekście, którym był rozwój kapitalizmu jako
formacji społeczno-ekonomicznej, dokonywany w niektórych państwach cywilizacji zachodniej. Wtedy
kategoria rewolucji stała się ważnym elementem myśli socjalistycznej i komunistycznej. Karol Marks, badając
tendencje rozwoju kapitalizmu przemysłowego, uznał, że w każdej dotychczasowej formie społeczeństwa trwa
walka klasowa. Z klasowego punktu widzenia Marks wyróżnił formację niewolniczą, feudalną, kapitalistyczną
i socjalistyczną. Dowodził, iż w kapitalizmie to proletariat jest klasą historycznie naznaczoną do przejęcia
władzy. Było to konsekwencją kapitalistycznej organizacji stosunków produkcji, przeciwstawiających kapitał
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i najemną siłę roboczą. Drogą do władzy proletariatu będzie rewolucja socjalistyczna prowadząca w dalszej
perspektywie do wykształcenia się stosunków nieantagonistycznych i bezklasowych. Marks zakładał, iż
rewolucja socjalistyczna zwycięży w najbardziej rozwiniętych państwach kapitalistycznych (Sylwestrzak 1994:
334).

Odmienną perspektywę zmiany kapitalizmu promował reformizm (łac. reformatio – ’przekształcenie’).
Od połowy XIX wieku argumentował za przeprowadzeniem reform społecznych obejmujących kapitalizm
na drodze ewolucji ustrojowej, jako alternatywę dla rewolucyjnej walki ruchu robotniczego (Chodubski
2011: 425-426). Była to w istocie zmiana metody realizacji celu rewolucji, a więc zmiana formy, której
treścią pozostawała zmiana jakościowa funkcjonowania społeczeństwa w kierunku socjalizmu jako formacji
społecznej uznanej za postępową.

W rozważaniach dotyczących grupy BRICS w kontekście pojęć rewolucji i reformy należy uwzględnić
globalne zmiany związane z końcem zimnej wojny i ładu dwubiegunowego. Wraz z upadkiem ZSRR pojawił
się moment jednobiegunowy, który promował odwrót od efektów zmian rewolucyjnych i reformistycznych.
Były to formy zmiany społecznej, której treścią był neoliberalizm promowany przez Stany Zjednoczone jako
model globalizacji. Jego pierwszą aplikacją były działania gen. Augusto Pinocheta rozwinięte po zamachu
stanu w Chile w 1973 roku. Obalono wtedy demokratycznie wybranego Salvadore Allende, który drogą
reform (a więc legalnie) chciał realizować idee postępu społecznego.

Ideologia neoliberalna nabrała światowego znaczenia za sprawą tzw. reagonommics. Od końca lat 70.
dwudziestego wieku prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i premier Wielkiej Brytanii Margaret
Thatcher realizowali postulaty neoliberalne. Ich doradcami byli znani głosiciele neoliberalizmu - Milton Fried-
man przy Reaganie, a Friedrich von Hayek przy premier Thatcher (Martin, Schumann 2000: 133). Wkrótce
kierunek przyjęty przez oba państwa stał się wyznacznikiem procesów globalnych. Z punktu widzenia
istnienia systemu kapitalistycznego ten zwrot można określić raczej mianem kontrrewolucji. Uspołecznienie
zostaje odwrócone w wyniku powrotu atomizacji jako celu funkcjonowania państwa i społeczeństwa (George
2011: 43). W miejsce państwa dobrobytu, będącego owocem myśli reformizmu urzeczywistnionego w
reakcji na kryzys wywołany działaniem „wolnego rynku” przed drugą wojną światową, ale także jako
przeciwwaga dla ideologii socjalistycznej w walce z blokiem wschodnim, następuje powrót do przeszłości.
Zwolennicy idei neoliberalnych stanowią „Nową Prawicę” (Martin, Schumann 2000: 286), której credo wyraża
określenie „There is no alternative” (TINA) ukute przez Margaret Thatcher. Była to nowa wielka narracja,
która ogarniała cały glob. Nie zauważyły tego nurty postmodernistyczne, które aspirowały do dekonstrukcji
Wielkich Narracji Oświeceniowych, tj. uniwersalistycznych ujęć problemów społecznych w ideologiach.
Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, propagowali mikronarracje mające się skupiać
na indywidualnej lub mniejszościowej tożsamości (Wielgosz 2004: 54). W optyce postmodernistycznej
dokonywano dekonstrukcji mającej za przesłankę „koniec historii”. Praktyczny wymiar kontrrewolucji
tkwi w zmianach struktury ekonomicznej, które ukazuje francuski politolog i demograf Emmanuel Todd:
„powojenne państwo socjalne, państwo gaullistowskie – bez względu na to, co mówiła partia komunistyczna
– działało przede wszystkim w imię interesu ogólnego, organizowało wzrost gospodarczy dla wszystkich.
Obecnie państwo jest w pierwszym rzędzie państwem klasowym” (Todd 2012: 7). I dodaje, że jest to państwo
oligarchiczne, w którym wraz ze spadkiem lub stagnacją zarobków większości ludzi idzie wzrost dochodów
1% najzamożniejszych, a szczególnie 0,01 % najbogatszych, którzy nie walczą z państwem tylko zabiegają o
jego kontrolę (Todd 2012: 7).

Rezygnacja z analiz ekonomicznych jako podłoża konfliktów klasowych i odrzucenie prawa ruchu materii
społecznej pozwoliło na żonglowanie semantyką dla określania znaczenia zmian społecznych (Baudrillard
2006; Eberhardt 2009). Założono, że skoro nie można dookreślać atrybutów rewolucji, to każdy opór, bunt,
zmiana władzy dążące do niejasnego „wyzwolenia” w imię „wolności” przeciw „staremu reżimowi” można
określić tym mianem. Analiza treści rewolucji w oparciu o definicje została wyparta przez „semantykę
zmysłową”. Stąd popularność określenia „kolorowe rewolucje” nie tylko w publicystyce i środkach masowego
przekazu, ale również w opracowaniach naukowych. Owocem tego podejścia jest popularność opisów
zmian społecznych, które obejmowały „rewolucję róż” w Gruzji w 2003 roku, „purpurową rewolucję” w
Iraku (2003- 2005), „pomarańczową rewolucjęńa Ukrainie (2004-2005), „cedrową rewolucję” w Libanie (2005),
„tulipanową rewolucję” w Kirgistanie (2005), „niebieską rewolucję” w Kuwejcie (2005), „dżinsową rewolucjęńa
Białorusi (2006), „szafranową rewolucję"w Birmie (2007), irańską „zieloną rewolucję” (2009) oraz ostatnią
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tunezyjską „jaśminową rewolucję” (2011). Tymczasem analiza procesów politycznych w tych wydarzeniach
pokazuje, że tzw. „kolorowe rewolucje” można scharakteryzować jako rewolty (Goldstone: 1040) lub bunty
(Zdanowski 2011). Jak zauważa Mariusz Gulczyński: „jako rewolucyjne usiłują się prezentować dążące do
przejęcia władzy ekipy nieróżniące się jakościowo od obalanych przemocą, a i wręcz w stosunku do nich
wsteczne” (Gulczyński 2010: 190). Z punktu widzenia kontekstu międzynarodowego, zauważa się znaczenie
geopolitycznej walki o strefy wpływów (Avioutskii 2007; Trzaskowski 2009; Olchowa 2009).

Gospodarczy, polityczny i ideologiczny status grupy BRICS

Geneza klubu sięga 2001 roku. Jest wynikiem złożenia się wielu czynników politycznych i ekonomicznych
(Cimek 2011: 135-152). BRICS stanowi skrót w języku angielskim od nazw czterech państw: Brazylii, Rosji, In-
dii, Chin (ChRL) i Republiki Południowej Afryki. Autorem akronimu jest wielki bank inwestycyjny Goldman
Sachs, który w 2003 roku prognozował, że do roku 2050 gospodarki tych czterech krajów przekroczą rozmiary
najbogatszych gospodarek Zachodu. BRICS stała się jednak nie tyle zbiorem ekonomicznym, agregatem liczb
i abstrakcji, ale nową strukturą polityczną, którą tworzą elementy o określonych właściwościach: państwa
półperyferyjne, spoza świata zachodniego, szybko się rozwijające (Enderwick 2007), marginalizowane w
globowych politycznych i ekonomicznych strukturach decyzyjnych, aktywnie dążące do zmian społeczno-
politycznych. Nie przypadkowo odrzucono wolę USA, które chciało uzyskać status obserwatora w 2009
roku.

Propozycję podjęcia dialogu politycznego w tej formule przedstawił prezydent Rosji, Władimir Putin we
wrześniu 2006 roku. Michael Stuerner wskazał, że wyznacznikiem jego filozofii politycznej jest wezwanie
Karola Marksa, aby nie tylko interpretować świat, ale także go zmieniać (Stuerener 2010: 57). Putin nie jest
jednak rewolucjonistą; nie jest także rewizjonistą. Odniesieniem ideowym jest reformizm amerykańskiego
prezydenta Franklina Delano Roosvelta, który dla dobra całego społeczeństwa potrafił podporządkować
mu wielki biznes i cywilizować kapitalizm (Sapir 2009: 154–160). Stąd wśród głównych form realizacji
celów polityki zagranicznej Rosji w 2012 roku znajduje się wzmocnienie pozycji ONZ jako gwaranta ładu
międzynarodowego, a także rozwój wielowektorowej dyplomacji w ramach BRICS, G-20, G-8 i Szanghajskiej
Organizacji Współpracy.

Wraz z dojściem do grupy w 2010 Republiki Południowej Afryki ukształtowała się nazwa BRICS. Po-
lityczne znaczenie tej grupy krajów jest wzmocnione przez fakt, że dwóch jego uczestników jest stałymi
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ z prawem weta, natomiast Brazylia i Indie są traktowane w scenariu-
szach reform tej najważniejszej organizacji międzynarodowej jako kandydaci do niej. W klubie politycznym
znajdują się trzy mocarstwa nuklearne, ale również Brazylia nie kryje swych ambicji, potrzeb i możliwości w
tym względzie, szczególnie w energetyce nuklearnej. Wszystkich uczestników klubu łączy przekonanie o
konieczności odejścia od dotychczasowego ładu międzynarodowego i wyzwolenia się spod hegemonii USA.

Rozwój działalności grupy BRICS odbywa się w nowym kontekście międzynarodowym, którym jest
kryzys społeczno-gospodarczy rozwijający się od 2008 roku. Powszechne jest przekonanie, że jego zasadni-
czym źródłem jest alienacja finansowej sfery gospodarki, gwarantowana przez model globalizacji wybrany
przez Stany Zjednoczone (Haliżak 2010: 71–85). Jego efektem było „globalne przebudzenie polityczne” z
amerykańskiego snu (Brzeziński, Ignatius, Scowcroft 2009). Roman Kuźniar wskazuje na zmierzch dyskursu
naukowego promowanego na potrzeby polityki amerykańskiej rozpoczęty w 2008 roku (Kuźniar 2009).
Ten dyskurs opierał się na ograniczaniu globalizacji do tzw. wolnego handlu, a ponadto na utożsamieniu
gospodarki rynkowej z wolnym rynkiem, a ładu (governance) z władzą, która aprobuje reguły własności
prywatnej i prawa (Sapir 2009: 72-76).

Kryzys udowodnił, że „koniec historii” nie nastąpił, a przyszłość dominacji państw cywilizacji zachodniej
jest zagrożona, gdyż alienacja korporacji transnarodowych prowadzi do schyłku klasy średniej (Fukuyama
2012: 40 -48). Brytyjskie Ministerstwo Obrony prognozuje, że „klasa średnia może stać się klasą rewolucyjną,
wcielając się w rolę przewidzianą dla proletariatu przez Marksa. Globalizacja rynków pracy i zmniejszanie
poziomu krajowej opieki społecznej i zatrudnienia, może osłabić przywiązanie ludzi do poszczególnych
państw. Rosnące różnice między nimi oraz niewielka liczba osób bardzo bogatych mogą dolać benzyny
do ognia. Ciężar zadłużenia i upadek systemów emerytalnych doprowadzi do obniżenia poziomu życia.
Wzrost liczby biedoty może stwarzać coraz większe zagrożenie dla ładu społecznego i stabilności. W obliczu
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tych światowych wyzwań klasa średnia może się zjednoczyć, wykorzystując dostęp do wiedzy, zasobów
i umiejętności, aby kształtować ponadnarodowe procesy w ich własnym interesie” (DCD Global strategic
trends programme 2006: 80).

Wskazuje się na konieczność zmiany panujących paradygmatów i systemów wartości, w tym założenia,
że rynek kapitalistyczny jest podstawą funkcjonowania gospodarki, a nie tylko paradygmatów pochodnych
ograniczających się do różnych aspektów jej funkcjonowania. Próby dezalienacji ekonomicznego wymiaru
globalizacji nie udają się bez uwzględnienia parytetu sił politycznych z różnych obszarów cywilizacyjnych.
Wymaga to koordynacji funkcjonowania państw, które ograniczą swobodę przepływów kapitałowych (Szy-
mański 2009: 183-192). Była ona uniemożliwiana jeszcze przed wybuchem kryzysu przez kierunek nadany
cywilizacji zachodniej przez kraje anglosaskie. To Wielka Brytania i USA nie dopuszczały do regulacji
międzynarodowych rynków finansowych (Kołodko 2008: 345).

Kryzys modelu zachodniego i rozwój BRICS potwierdził tendencję, w której wzrostowi globalnych
współzależności ludzkości towarzyszy wzmacnianie tendencji do upodmiotowienia wszystkich jej części
składowych: społeczności odmiennych cywilizacyjnie, etnicznie, wyznaniowo, kulturowo, a także skła-
dających się na nie jednostek, które coraz wyraźniej artykułują swe roszczenia do partnerskiej godności
(Gulczyński 2004: 445). Przekłada się ona na dążenie do reform ładu globalnego w sferze politycznej i
ekonomicznej. BRICS jest wyrazem dążności do demonopolizacji hegemonii Zachodu, który od XVI wieku
sprawował kontrolę nad biegiem historii świata w wymiarze politycznym (demokracja), gospodarczym
(rynek), naukowym (technologie) i intelektualnym (modernizm) (Artus, Virard, 2008: 14).

BRICS obejmuje jedną czwartą powierzchni Ziemi i ponad czterdzieści procent ludności planety. Pro-
dukuje prawie jedną czwartą światowego gazu i jedną piątą wszystkich światowych cen ropy naftowej;
członkowie mają jedną trzecią gruntów ornych, prawie 40% rezerwy walutowej i złota. PKB BRICS wynosi
23% światowego PKB, a udział w handlu światowym 16%. Według danych Światowej Organizacji Handlu w
2009 roku, udział w światowym eksporcie wynosił 14,5% (w tym 9,6% - Chiny) i 8,4% w usługach (z czego
3,8% - Chiny). Potencjał gospodarczy zapewnia samowystarczalność w kluczowych sektorach: zasobów
naturalnych, w tym surowców energetycznych (ropa, gaz, węgiel), rolnictwie, produkcji przemysłowej i
wysokich technologii. Te kraje posiadają również wielkie zasoby intelektualne i siłę roboczą. Zachodnie
potęgi ekonomiczne, z nadmiernie uprzywilejowaną sferą spekulacji, popadają w bankructwo, a największym
rywalem staje się BRICS (Orłowski 2011: 175-230).

Deklaracja z Delhi jako manifest ideowy grupy BRICS

Szczyty BRICS odbywają się od 2009 roku. Pierwszy miał miejsce w Jekaterynburgu w Rosji, kolejny
w stolicy Brazylii w 2010, rok później przywódcy spotkali się w chińskim kurorcie Sanya. 29 marca
2012 czwarty szczyt odbył się w New Delhi w Indiach pod hasłem przewodnim „Partnerstwo BRICS dla
globalnej stabilizacji, bezpieczeństwa i dobrobytu”. Deklaracja jest teoretyczną podstawą aktywności klubu
na dotychczasowym etapie rozwoju, dlatego jej analiza ukazuje wolę zreformowania współczesnego ładu
globalnego. Pięćdziesięciopunktowa Deklaracja z Delhi, będąc swego rodzaju podsumowaniem konferencji,
zawiera najważniejsze postulaty reform, pod którymi podpisali się jej uczestnicy.

W punkcie trzecim podkreślono, że BRICS to platforma dialogu obejmująca 43% ludności świata, a jego
celem jest promowanie pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju w multipolarnym, coraz bardziej złożonym świecie.
Idea pokoju jako wizja przyszłości świata wyraźnie kontrastuje z pojęciem globalnej „wojny z terroryzmem”
charakteryzującym pierwszą dekadę XXI wieku. BRICS dąży do wielobiegunowości, a więc systemu, w
którym działa kilka wpływowych podmiotów i występuje względny parytet siły pomiędzy co najmniej trzema
państwami (Mingst 2006: 70). W dotychczasowych teoriach stosunków międzynarodowych rozwijała się
refleksja nad czynnikami zmiany społecznej (rewolucją i reformą) w ramach tzw. globalizmu (Czaputowicz
2007: 141-174). Cechą wspólną teorii tego paradygmatu jest uznanie, że świat został zdominowany przez
mocarstwa cywilizacji zachodniej, które rozwijały się w oparciu o model kapitalistyczny, prowadząc ekspansję
globową. Dochodziło w niej, z jednej strony, do konkurencji o rynki zbytu, strefy wpływów i przestrzeń,
a z drugiej – do dominacji nad państwami i narodami niezachodnimi, które były poddawane eksploatacji
prowadzącej do ich niedorozwoju.
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W odpowiedzi na współczesną fazę przemian globowych rozwija się teoria świata wielobiegunowego,
która zakłada, że pierwszym krokiem do globalnych zmian społecznych jest solidarność wszystkich cywiliza-
cji, które przeciwstawiają się wizji globalizacji realizowanej przez cywilizację zachodnią. Wskazuje się w niej
na częściową przydatność teorii marksistowskich do rozważań dotyczących BRICS, głównie w sferze analiz,
ale nie prognoz. Można zauważyć, że wspólnym rysem ujęcia neomarksistowskiego jest uznanie, że kapita-
lizm zachodni jest obiektywną koniecznością, determinantą prowadzącą do ładu globowego. Stąd uznanie,
że mocarstwa zachodnie zdominowane przez klasy dominujące, oligarchie i wielkie korporacje w swojej
przewadze muszą przekształcić cały świat zgodnie ze swoimi wymogami i wartościami. Dopiero wtedy
może nastąpić globalna zmiana społeczna dokonana przez globalny proletariat, który pokonana globalną
burżuazję. Zgodnie z teorią świata wielobiegunowego BRICS wydaje się wariantem odmiennej alternatywy,
w której silne mocarstwa regionalne reprezentujące różne cywilizacje tworzą globalne porozumienie mogące
zmienić strukturę hierarchii światowej. Wskazuje ona na to, że kapitalizm jest specyficzną formą rozwoju
cywilizacji zachodniej, która dzięki swoim przewagom uczyniła z lokalnej treści formę globalną. Analiza
kapitalizmu w państwach niezachodnich ukazuje, że jest on przyjmowany powierzchownie, gdyż funkcjonuje
na odmiennym podłożu socjokulturowym. Dlatego odrzuca się założenie o konieczności przejścia każdego
państwa przez kapitalizm oraz konieczność rozdwojenia społeczeństwa na burżuazję i proletariat, które to
klasy tracą swoją identyfikacje kulturową na rzecz identyfikacji globalnej na podłożu ekonomicznym. Stratyfi-
kacja społeczna występuje wszędzie, ale odrzuca się podział na burżuazję i proletariat jako projekcję modelu
zachodniego dotyczącego podziałów społecznych (Dugin 2012: 140-144). Teoria świata wielobiegunowego
odrzuca więc założenia rewolucyjnej walki klas jako podstawy sojuszy międzynarodowych, rewaloryzując
reformistyczny solidaryzm społeczny jako łącznik państw BRICS.

W punkcie piątym deklaracji z New Delhi za najważniejszy priorytet uznaje się przywrócenie zaufania do
rynku i powrót globalnej gospodarki na ścieżkę wzrostu, ale pod warunkiem zwiększenia międzynarodowego
nadzoru finansowego oraz koordynacji i regulacji światowych rynków finansowych i systemów bankowych.
W tym celu uznają za najważniejszą instytucję G-20 jako pierwsze forum międzynarodowej współpracy
ekonomicznej. Potwierdzeniem tego zapisu było zignorowanie szczytu G-8 przez Władimira Putina po
objęciu stanowiska prezydenta na trzecią kadencję. Zamiast niego poleciał świeżo nominowany na premiera
Dmitrij Miedwiediew. Putin był obecny dopiero na szczycie G-20 w Meksyku. Na jego marginesie odbył się
„mini-szczyt” BRICS, gdzie omówiono sytuację w strefie euro, reformy MFW oraz sytuację w Syrii i Iranie.
Podobnie przed spotkaniem odbyły się konsultacje państw zachodnich. W telekonferencji uczestniczyli:
kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Francois Hollande, brytyjski premier David Cameron,
włoski premier Mario Monti oraz przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej Jose Barroso i
Herman Van Rompuy. Widzimy więc kontury nowego systemu z jego dwoma biegunami. Niekiedy wskazuje
się nawet na to, że rozwinięcie formuły G-20 jest zabiegiem Zachodu, który, dając państwom półperyferyjnym
pozory zwiększenia współdecydowania o systemie globalnym, hamuje im możliwość stworzenia prawdziwej
alternatywy i próbuje wzbudzić przekonanie, że ich interesy są zbieżne (Gawrycki 2010: 227-228).

Punkt dziewiąty deklaracji określa potrzebę reformy zarządzania i przydziałów MFW i Banku Światowego
z naciskiem na zwiększenie reprezentacji rynków wschodzących. Podkreśla się konieczność odejścia Banku
Światowego od roli pośrednika współpracy północ-południe, która prowadzi przecież do wykorzystywania
przewagi państw bogatych i przejścia do promowania zasad partnerskich dla wszystkich krajów. Państwa
członkowskie chcą więc umożliwienia realnego rozwoju możliwego po przezwyciężeniu hegemonicznego
dyskurs darczyńca-obdarowany. Jest to zatem manifest odrzucenia mitu rozwojowego bazującego na teorii
modernizacji, która szansę dla rozwoju opiera na waloryzacji kategorii wolności jednostki, racjonalizacji,
przyjęcia standardów gospodarek kapitalistycznych państw zachodnich, instytucji liberalno-demokratycznych
w polityce, a także kopiowania aksjologii zachodniej (Czaputowicz 2007: 154-156). Odrzuca się dogmat,
według którego współdziałanie z bogatymi państwami Zachodu jest jedyną drogą prowadzącą do rozwoju.
Dyskurs ten w istocie nawiązuje do czasów kolonialnych, kiedy udzielanie pomocy rozwojowej odbywało się
pomiędzy „darczyńcą” - dawcą pomocy a „beneficjentem”, który jest jej odbiorcą. Dziewiętnastowieczny
wizerunek „dzikich” i dwudziestowieczny wizerunek „tubylców” zastąpiono kategoriami „beneficjenci” i
„biedni”. Bogata Północ jest „rozwinięta” i „postępowa”, „biedne” Południe zaś „wsteczne”, „zdegenerowane”
i „prymitywne”. Pierwszy podmiot jest aktywny, silniejszy, dominujący, drugi pasywny, słaby i uległy
(Gawrycki 2010: 215-216). Demitologizacja hegemonicznego dyskursu wskazuje, że BRICS ujawnia aspirację



Gracjan Cimek 68

przewodzenia państwom peryferii i półperyferii na ich drodze do rozwoju społecznego.
Istotny element deklaracji miał wymiar geopolityczny. Na pierwszym miejscu podkreślono konieczność

rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego w Palestynie. Deklaracja opowiedziała się również przeciwko in-
terwencji militarnej w Syrii. Nawoływano do dialogu narodowego, który odzwierciedla aspiracje wszystkich
grup społeczeństwa syryjskiego, ale na bazie niepodległości, integralności terytorialnej oraz suwerenności
Syrii. Polityczne poparcie uzyskał Iran, który według BRICS ma do odegrania kluczową rolę w kwestii
pokojowego rozwoju i dobrobytu w regionie i status odpowiedzialnego członka społeczności globalnej. W
kwestii Afganistanu poparto cele przyświecające również państwom zachodnim, czyli budowę pokojowego,
stabilnego i demokratycznego państwa, wolnego od terroryzmu i ekstremizmu. Istotne znaczenie polityczne
ma punkt 24, w którym wezwano do reformy ONZ, w tym Rady Bezpieczeństwa. Chociaż nie wskazano
konkretnego państwa, to przecież wiadomo, że kandydatami do stałych członków Rady Bezpieczeństwa
są Brazylia oraz Indie. Najistotniejszym fragmentem całej deklaracji wydaje się być wskazanie na idee
zrównoważonego rozwoju jako główny paradygmat rozwoju społecznego, zarówno w kwestiach środowiska
naturalnego, jak również w strategii gospodarczej (Gawor 2006: 99-120). Projekt ten stoi w sprzeczności z
realizowanym przez Zachód „konsensusem waszyngtońskim” opierającym się na promowaniu ekonomii
opartej na zysku prywatnego inwestora, który doprowadził przecież do obecnego kryzysu. Zmiana zasadni-
czej idei cywilizacyjnej jest w istocie celem rewolucyjnym, w takim wypadku inne podejmowane działania
dążące do reform stanowią jedynie metody.

Wybrane przykłady aktywno

´

sci politycznej BRICS

Obok teoretycznych deklaracji BRICS ujawnia swój reformizm także w sferze praktycznej. Można go
zaobserwować w trzech opisanych tendencjach: podporządkowaniu korporacji państwu i promocji klasy
średniej, w sferze geopolityki oraz reform globalnego ładu gospodarczego. Cechą charakterystyczną państw
grupy BRICS jest podporządkowanie korporacji państwu, które daje nadzieję klasie średniej na rozwój.
Prognozuje się, że liczba tworzących globalną klasę średnią ma wzrosnąć z 440 milionów do 1,2 miliarda,
od 1,6% do 16,1% populacji świata, a większość nowych członków będzie pochodziła z Chin i Indii (Świat
w 2025 2009: 63), ale ten proces dotyczy także Brazylii i Rosji. Zróżnicowanie kulturowo-cywilizacyjne
aktorów aspirujących do odgrywania podmiotowej roli w świecie jest nowością w stosunku nie tylko do
sytuacji sprzed I wojny światowej, ale również ładu jałtańsko-poczdamskiego. Ich aspiracje są bowiem
podbudowane sytuacją materialną. Według amerykańskich prognoz, „obserwowany obecnie przepływ
bogactwa i potencjału gospodarczego ze świata zachodniego na Wschód nie ma precedensu we współczesnej
historii pod względem rozmiaru, tempa i kierunku, w którym się odbywa” (Świat w 2025 2009: 59).

Wolę reform jednobiegunowego ładu międzynarodowego można dostrzec na przykładzie reakcji klubu
na dwa konflikty inicjowane przez Zachód: w Libii i Syrii. Członkowie grupy pamiętają swoją bierność przy
podejmowaniu rezolucji nr 1973 Rady Bezpieczeństwa ONZ, która de facto otworzyła drogę do interwencji w
Libii. Przy uchwalaniu tej rezolucji państwa BRICS wstrzymały się od głosu, co sygnalizowało brak woli
otwartego przeciwstawienia się państwom zachodnim. Jeżeli chodzi o Syrię, to Rosja i Chiny zawetowały
trzy rezolucje w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w kwestii konfliktu syryjskiego, które – ich zdaniem –
otwierały drogę do interwencji militarnej w Syrii. Przeciwko projektowi kolejnej rezolucji w sprawie Syrii z 2
sierpnia 2012 roku, opracowanemu przez Arabię Saudyjską we współpracy z krajami zachodnimi, solidarnie
opowiedziała się cała grupa BRICS. Indie, Brazylia i RPA są skłonne do większej krytyki naruszenia praw
człowieka przez syryjskie służby bezpieczeństwa wobec cywilów, zgadzają się jednak na nadrzędność zasady
suwerenności w stosunkach międzynarodowych (Stuenkel 2012). BRICS stoi więc na stanowisku obrony
dominacji zasady suwerenności i integralności terytorialnej państw przeciwko bezprawnemu używaniu sił
militarnej w imię interesów geopolitycznych i ekonomicznych.

Wolę reform międzynarodowego ładu ekonomicznego ukazuje postawa BRICS wobec Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ), czyli instytucji stworzonych na potrzeby
kształtującego się ładu jałtańsko-poczdamskiego po drugiej wojnie światowej. Jego wymiar ekonomiczny
określiła konferencja w Breton Woods w 1944 roku. Ich współczesna rola jest uwarunkowana przejściem
od idei keynesizmu do neoliberalizmu na początku lat 80. XX wieku oraz upadkiem ZSRR w 1991 roku.
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Doprowadziło to do absolutnej dominacji państw zachodnich w tych strukturach. Szefem MFW jest zawsze
Europejczyk, a BŚ – Amerykanin.

Państwa BRICS nalegają na zmiany. Argumentuje się, że Unia Europejska ma 24% udziału w gospodarce
światowej, a 32% głosów w MFW. Dla porównania BRICS 23% w gospodarce globalnej, a tylko 11%
głosów. Obecnie układ głosów wśród największych członków w MFW przedstawia się następująco: Stany
Zjednoczone 16,47%, Japonia 6,01%, Niemcy 5,87%, Francja 4,85%, Wielka Brytania 4,85% (Haliżak 2012),
Chiny 3,81%, Rosja 2,39%, Indie 2,34%, Brazylia 1,72%, RPA 0,77% (IMF 2012). Na zmianach zależy
szczególnie Chinom, które argumentują, że w ciągu trzech dekad awansowały z peryferii do centrum
gospodarki światowej, a instytucje nie zmieniły się od 1944 roku i nie uwzględniają nowego układu sił. Chiny
krytykują nieuzasadnioną możliwość prawa weta przez Stany Zjednoczone w MFW z tytułu posiadania
16,47% głosów ważonych, gdyż decyzje muszą zapadać większością 85% głosów. Międzynarodowy Fundusz
Walutowy pełnił istotną rolę podczas wielu kryzysów ekonomicznych, promując rozwiązania adekwatne dla
neoliberalizmu, tj. prywatyzację, liberalizację i deregulację. Reforma proporcji głosów, oddająca rzeczywisty
potencjał gospodarczy państw, oznaczałaby odejście od ideologizacji ekonomii, która przynosiła negatywne
efekty dla wielu społeczeństw, np. ostatnio w Grecji.

Dla wzmocnienia presji na reformy MFW i BŚ zainicjowano na szczycie grupę roboczą do utworzenia
nowego Banku Rozwoju, opartego na idei zrównoważonego rozwoju jako alternatywy dla instytucji zdo-
minowanych przez Zachód. W punkcie osiemnastym podkreślono z kolei zawarcie umowy Porozumienia,
obejmującego Udogodnienia Kredytowe w Miejscowej Walucie, w ramach Mechanizmu Współpracy Interbank
BRICS i Wielostronnego Porozumienia nt. umowy kredytowej z EXIM/ Development Banks. Rozwinięto
więc praktyczne działania w celu przejścia na wzajemne kredytowanie w walucie narodowej, co ma na celu
uderzenie w hegemonię dolara. Bank powstanie pod koniec 2013 roku z kapitałem 50 albo 100 mld dolarów.

Rozwój sfery realnej wymaga zmian w globalnej strukturze walutowej. Stąd aspiracje do zniesienia
hegemonii dolara amerykańskiego, w którym w 2009 roku wciąż jest zdeponowane około 60% rezerw
walutowych świata. W marcu 2009 roku gubernator Banku Ludowego Chin zaproponował zastąpienie ame-
rykańskiego dolara jako głównej waluty rezerwowej w świecie jednostką zarządzaną przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy SDR, który jest skrótem od Special Drawing Rights (Specjalnych Praw Ciągnienia). Jest
to syntetyczna jednostka walutowa, która składa się z koszyka walut: dolara, euro, jena i funta brytyjskiego.
Prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, zaproponował, aby waluty narodowe Brazylii, Rosji, Indii i Chin były
uwzględnione w tym koszyku. Taki postulat jest realizacją idei Johna M. Keynesa, proponowanej już w 1940
roku. Promuje ją obecnie Joseph Stiglitz w pracach komisji powołanej przez prezesa Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych w 2010 roku. BRICS zakłada, że reforma walutowa zwiększyłaby inwestycje
produkcyjne i umożliwiła wzrost (Desai 2012).

Na obecnym etapie rozwoju BRICS jest klubem, w którym występują elementy w swej treści rewolucyjne,
a ich formą realizacji mają być reformy ładu globalnego, implementowane następnie w poszczególnych
regionach i państwach. Można jest sformułować w postaci punktów:

� świat wielobiegunowy zamiast jednobiegunowego;

� dialog cywilizacji zamiast zderzenia cywilizacji;

� wielobiegunowość walutowa zamiast dolara jako waluty światowej;

� prawo międzynarodowe stosowane w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych jako metoda rozwiązy-
wania konfliktów międzynarodowych zamiast używania siły;

� kapitalizm oparty na rozwoju sfery realnej: przemysłu, technologii i usług zamiast kapitalizmu
finansowego;

� rozwój klasy średniej poprzez narzucenie społecznej odpowiedzialności korporacjom prywatnym;

� idea zrównoważonego rozwoju oparta na światopoglądzie holistycznym i ekologicznym zamiast
mechanicznej zasady neoliberalnej maksymalizacji zysku prywatnych inwestorów.
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Działalność BRICS wskazuje, że „globalne przebudzenie polityczne” państw i narodów niezachodnich
oznacza upodmiotowienie znacznej części świata, która chce współuczestniczyć w kształtowaniu cywilizacji
globalnej. Krytyce poddano hegemonię dyskursu jednej, uniwersalnej drogi wyznaczanej przez zachodnie
teorie modernizacji. Rozwój gospodarczo-polityczny Brazylii, Chin, Indii i Rosji w XXI wieku dowodzi
praktycznie hasła: „There is many alternatives”. Dążenie do reform globalnych otwiera pole dla kreacji wielu
możliwych światów w warunkach bifurkacji systemu – świata (Immanuel Wallerstein). Ujawnia się w ten
sposób uniwersalna zasada, że człowiek przekształca świat, aby poprawić swoje życie.

Na rzecz uznania klubu za nowy reformizm świadczy brak postulatów rewolucyjnych, np: anulowania
długów zagranicznych, nacjonalizacji banków i poddania ich kontroli publicznej; ukarania odpowiedzialnych
za deregulację rynków finansowych; wzrostu płac pracowniczych; stworzenia dochodu gwarantowanego
dla każdego człowieka; zwiększenia opodatkowania kapitału (Chesnais 2012: 153 - 160). BRICS nie jest
organizacją rewolucyjną także dlatego, że apriorycznie nie neguje interesów i wartości państw zachodnich.
Poszczególne państwa BRICS łącza przecież wielowymiarowe powiązania ekonomiczne i polityczne zarówno
ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Unią Europejską. Klub nie formułuje więc alternatywnej wizji „dobrego”
ładu, która ma zastąpić „złą”, istniejącą obecnie. Od rewolucjonizmu komunistycznego odróżnia go brak
negacji własności prywatnej, nierówności majątkowych i podstaw gospodarki rynkowej. BRICS nie podziela
jednak neoliberalnego dogmatu o prymacie wartości rynkowych oraz indywidualizmu w funkcjonowaniu
społeczeństwa i ładu międzynarodowego, którymi Zachód uzasadnia swoją dominację. Przeciwnie, rewalory-
zuje prymat wartości społecznych nad ekonomicznymi oraz pluralizm modeli społeczno- gospodarczych
jako podstawę świata wielobiegunowego.

W ramach BRICS mogą się ujawnić tendencje do bardziej radykalnych zmian, zwłaszcza wskutek małej
gotowości zwolenników neoliberalnej globalizacji do skorygowania globalnego systemu. Dysponują oni
wciąż ogromnym potencjałem gospodarczym, politycznym, ideologicznym i militarnym gotowym do obrony
status quo. Reformizm i rewolucyjność zależeć więc będą od postawy czołowych państw zachodnich do
gotowości zmiany treści ideologicznych kierujących polityką i gospodarką (Wajda 2011: 297-311).

Bibliografia

Artus, Patrick, Marie Paul Virard. 2008. Wielki kryzys globalizacji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i
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Karpia.

Enderwick, Peter. 2007. Understanding Emerging Markets. China and India. New York-London: Routledge.

Fourth BRICS Summit - Delhi Declaration. 2012. (March 29), <http://www.mea.gov.in/mystart.php?id=
190019162>, dostęp 20 maja 2012
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Martin, Hans-Peter, Harald Schumann. 2000. Pułapka globalizacji – atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław:
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Trzaskowski Piotr. 2009. Gruzińska „rewolucja róż". Zachód i idea Zachodu a przemiany polityczne w Gruzji.
Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych.
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BRICS - Toward a New Reformism in International Politics

The purpose of this article is the presentation of the aspirations of the BRICS (political club grouping
Brazil, Russia, India, China and the Republic of South Africa) in the contemporary international order.
The problem undertaken in the article is the answer to the question, whether the activities of the BRICS
group can be described as revolutionary, reformist or conservative to the global international order, in
which the dominant roles are played by the United States and other Western countries. The answer
to the main question requires solving specific problems: how concepts of the revolution and reform are
used in contemporary reflection on political processes? What is the meaning of revolution and reformism
in the context of changes of contemporary social conditions? Which notion best describes the content
of the concepts of views revealed by BRICS? Research hypothesis of this article is the assumption, that
the actions of the BRICS can be described as reformism. It means the striving to move away from a
unipolar world, dominated by the United States which promoted the neo-liberalism as the universal model
of the globalization. Verification of this hypothesis is possible by analyzing the concepts of revolution
and reformism in the context of their historical appearance, and update of their meaning, in the view of
the social and economic reality of the XXI century. This is achieved with portraying of the major trends
in international politics of the last half century. The notions, reconstructed in the aforesaid manner, are
becoming a point of reference for the content of the disclosure in the real in real BRICS actions and the
views expressed by his participants, which synthetic expression is the final declaration of the New Delhi
summit group.
Keywords: BRICS, multipolar world order, globalization, reformism, revolution.
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Ocena czynników ryzyka personalnego w
administracji publicznej

Na przykładzie Urzędu Miasta Poznania

Olena Shelest

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Celem artykułu jest pokazanie czynników ryzyka personalnego w instytucjach administracji publicznej.
Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz własnych obserwacji w ramach studium przypadku
podjęto próbę określenia czynników ryzyka personalnego, które wynikają właśnie ze specyfiki zarządzania
zasobami ludzkimi w organizacjach tego typu. Przeprowadzono analizę systemu zarządzania ryzykiem w
praktyce Urzędu Miasta Poznania. Zaprezentowano wpływ konkretnych narzędzi rekrutacji i selekcji na
zmniejszenie ryzyka personalnego w Urzędzie Miasta Poznania.
Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, ryzyko personalne, instytucja administracji publicznej.

Podwyższenie jakości usług w różnych sferach życia oraz wzrost świadomości prowadzą do większych
oczekiwań obywateli względem pracy jednostek administracji publicznej (Broniewska 2012: 451).
Dzieje się to na tle postępu informacyjnego i technologicznego, który zapewnia szeroki dostęp do

rożnych źródeł informacji. To z kolei podwyższa poziom wiedzy obywateli w zakresie działalności instytucji
administracji publicznej.

Traktowanie urzędów jako organizacji świadczących usługi na rzecz klientów wewnętrznych i zewnętrz-
nych oraz wyzwania w postaci coraz większych oczekiwań wymagają od każdej jednostki administracji
publicznej wdrażania bardziej nowoczesnego podejścia do pracy. Ma to na celu dostosowanie się do zmian w
otoczeniu, co jednocześnie nie jest to proste i wymaga podjęcia szeregu działań dostosowawczych. Szeroka
dostępność dla obywateli czyni każdą organizację administracji publicznej bardzo wrażliwą na ich opinię, a
zatem każda zmiana w funkcjonowaniu takiej organizacji może mieć wpływ na jej wizerunek.

Wizerunek administracji publicznej jest kreowany nie tylko w oparciu o skuteczność i elastyczność podej-
mowanych działań, zdolność reagowania na potrzeby obywateli i umiejętność sprostania ich oczekiwaniom,
ale przede wszystkim na podstawie bezpośredniego kontaktu obywateli z pracownikami jednostek admini-
stracji publicznej. Dlatego tak ważne jest udoskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji
publicznej.

Pracownicy posiadający wiedzę, umiejętności, określone wartości, postawę i motywację są kluczowym
elementem funkcjonowania i potencjału rozwojowego organizacji publicznej jako spójnego organizmu. Z
tego powodu jakiekolwiek zmiany w poszczególnych obszarach zarządzania powinny być poprzedzone
udoskonaleniem funkcji personalnej. To umożliwi skuteczną współpracę wszystkich pozostałych elementów
całego systemu zarządzania organizacji i efektywne wykorzystanie wszystkich innych zasobów. Istnieje zatem
potrzeba przekształcenia systemów zarządzania zasobami ludzkimi1 (ZZL) w jednostkach administracji
publicznej i wdrażania nowych form działania oraz nowego podejścia do podejmowania decyzji w zakresie
ZZL, które dotychczas były niewykorzystywane (albo nie w pełni wykorzystywane), przeważnie ze względu
na specyfikę funkcjonowania i rozwoju sektora publicznego.

1 Na potrzeby danego opracowania przyjęto, że pojęcia „zasoby ludzkie”, „personel”, „kadry” są synonimami.
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c� 2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
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Przyswajanie przez organizacje administracji publicznej nowych narzędzi i praktyk ZZL w połączeniu ze
specyfiką funkcjonowania sektora publicznego niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Te ostatnie
powinny być wyraźnie uświadomione, co przyczyni się do zbudowania spójnego systemu ZZL. Szanse i
zagrożenia są ostatnio często dyskutowane w literaturze przedmiotu w kontekście pojęcia ryzyka w ZZL
(ryzyka personalnego).

Dopiero w ostatnich latach zauważono znaczenie ryzyka w ZZL, które coraz częściej staje się przedmiotem
rozważań naukowych oraz badań empirycznych. Potwierdza to potrzebę poszukiwania teoretycznych i
praktycznych rozwiązań w tym kierunku. Powodem takiego stanu przypuszczalnie jest fakt, że w większości
organizacji ZZL pełniło do niedawna rolę drugorzędną, a nacisk kładziono na rozwój innych zasobów, w
tym często materialnych i finansowych. Niemniej jednak, zarządzanie ryzykiem personalnym można uznać
za jeden z najważniejszych problemów ZZL (Pocztowski 2007: 301). Coraz bardziej popularny jest pogląd, że
każda decyzja oraz każde działanie w obszarze ZZL zawiera potencjalne zagrożenia dla organizacji. Z tego
powodu próbuje się identyfikować różne czynniki ryzyka personalnego.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie czynników ryzyka personalnego wynikających ze spe-
cyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach administracji publicznej. Istotną część opracowania
poświęcono procedurze oceny czynników ryzyka personalnego wdrożonej w Urzędzie Miasta Poznania oraz
stosowanym narzędziom rekrutacji i selekcji pracowników. W artykule wykorzystano studium przypadku
oraz metodę analizy literatury przedmiotu.

Istota ryzyka personalnego

Zmiana technicznych, ekonomicznych, prawnych i społeczno-kulturowych uwarunkowań powoduje dy-
namiczne przekształcanie się środowiska, w którym działają współczesne organizacje. Środowisko to za
każdym razem tworzy inny zbiór alternatywnych decyzji personalnych i generuje jednocześnie nowe czynniki
ryzyka personalnego.

Analiza literatury przedmiotu potwierdza zainteresowanie autorów badaniem czynników ryzyka perso-
nalnego oraz konkretnych praktyk w zakresie ZZL, które wpływają na występowanie różnych rodzajów tego
ryzyka (Bitsch i Harsh 2004; Bitsch i in. 2006; Bitsch i Olynk 2008). Stale poszukuje się narzędzi przydatnych
do zarządzania ryzykiem personalnym (Marshall i Alexander 2006) oraz próbuje się opisać procedury
zarządzania ryzykiem (Tatarusanu 2009). Uwagę poświęcano również przykładom wdrażania zarządzania
ryzykiem personalnym w system ZZL (Paul i Mitlacher 2008), roli zarządzania ryzykiem personalnym
towarzyszącym fuzjom (Bryson 2003) oraz wpływowi poszczególnych rodzajów ryzyka personalnego na
efektywność strategicznego ZZL (Lipka 2008).

W polskojęzycznej literaturze pojęcie „ryzyko personalne” funkcjonuje już od dawna, ale publikacje
na ten temat pojawiają się stosunkowo rzadko. Problematyka ryzyka personalnego mieści się bowiem na
pograniczu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedzy o ryzyku (Lipka 2002: 10), a konieczność stosowania
interdyscyplinarnego podejścia skutkuje brakiem spójnych definicji pojęć.

W literaturze przedmiotu ryzyko personalne jest definiowane jako „angażowanie się w warunkach
niepewności w działania dotyczące personelu, które mogą zakończyć się niepowodzeniem” (Lipka 2002: 24).
Przez działania dotyczące personelu trzeba rozumieć wszystkie działania i decyzje podejmowane w ramach
realizowanej polityki personalnej i obejmujące wszystkie procesy ZZL w organizacji. Dalej można przeczytać,
że „ryzyko personalne jest rezultatem oddziaływania często niemożliwego do dokładnego określania zbioru
elementów, jakie mogą powodować odchylenia w realizowanych działaniach personalnych”2 (Lipka 2002:
24). Odchylenia w kontekście personalnym oznaczają różnicę pomiędzy zakładanymi celami a uzyskanym
efektem. Uzyskany efekt może być gorszy albo lepszy od oczekiwań. Z przedstawionej definicji wynika,
że ryzyko personalne jest bardzo złożoną kategorią. Każdy z „elementów” otoczenia może prowadzić do
odchylenia w pozytywnym lub negatywnym kierunku.

Przegląd istniejących podejść do definiowania ryzyka personalnego pozwala dojść do wniosku, że część
autorów ogranicza się do pojmowania tego pojęcia jako ryzyko czynnika ludzkiego. W ramach tego podejścia

2 Autorka traktuje ryzyko personalne jako jeden z rodzajów „ryzyka mikroorganizacyjnego i mikrospołecznego, czyli
ryzyka związanego z systemem społecznym organizacji” (Lipka 2002: 24).
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pracownicy są traktowani jako podstawowe źródło ryzyka. Czynnikami ryzyka są indywidualne cechy
pracowników, nieprzewidywalne zachowania, podejmowane przez pracowników działania lub decyzje
oraz zdarzenia losowe dotyczące poszczególnych pracowników, które mogą doprowadzić do negatywnych
skutków dla przedsiębiorstwa.

Innym przykładem wąskiego rozumienia ryzyka personalnego jest ograniczanie go do niepewności,
która może wpływać na działalność przedsiębiorstwa tylko w sposób niekorzystny (Meyer, Roodt i Robbins
2011: 3). Pomijane wówczas są natomiast ewentualne pozytywne odchylenia. Bochniarz i Gulaga definiują
ryzyko personalne jako „ryzyko strat finansowych wynikających z ludzkiej niedoskonałości <. . . >, a także
niedoskonałości procesów zarządzania nimi” (2005: 97-98). Mimo że autorzy słusznie upatrują źródła ryzyka
personalnego w systemie ZZL organizacji, proponowana definicja nie obejmuje strat, których nie da się
zmierzyć za pomocą wskaźników finansowych (np. utrata wizerunku jako pracodawcy).

Drugie podejście zakłada traktowanie ryzyka personalnego jako ryzyko związane z obszarem ZZL.
Przykładowo Bułanowa definiuje ryzyko personalne jako „miarę niebezpieczeństwa odchylenia aktualnego
poziomu funkcjonowania pracowników od poziomu, który odpowiada celowi organizacji. Przy tym niebez-
pieczeństwo to wynika z nieefektywnych działań w zakresie zarządzania personelem” (Bułanowa 2008: 8).
Przytoczona definicja również nie zakłada możliwości uzyskania nieprzewidzianych korzyści, natomiast
rozszerza pojęcie ryzyka personalnego i wskazuje, że straty mogą być spowodowane niską efektywnością
systemu ZZL organizacji.

Inaczej traktuje ryzyko personalne Mitrofanowa, mianowicie jako „sytuację niebezpieczeństwa niepożąda-
nego rozwoju wydarzeń, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na funkcjonowanie i rozwój organizacji,
pracowników i całego społeczeństwa. . . ” (Mitrofanowa 2013: 11-12). Z kolei niepożądane wydarzenia
są związane z obiektywną niepewnością wynikającą z nieefektywności systemu zarządzania personelem;
mogą też wynikać z zachowań i działań lub zaniechania działania przez pracowników oraz z otoczenia
zewnętrznego organizacji (Mitrofanowa 2013: 12). Przedstawione ujęcie ryzyka personalnego zakłada, że
występowanie negatywnych skutków może dotyczyć nie tylko funkcjonowania organizacji i jej personelu,
ale także wykraczać poza działalność organizacji. Przytoczona definicja dowodzi złożoność pojęcia ryzyka
personalnego.

Bardziej kompleksowe ujęcie ryzyka personalnego proponują Zhao i Jia. Ich zdaniem pojęcie „ryzyko
zasobów ludzkich” (human resource risk) zawiera dwa aspekty: nieodłączne ryzyko personelu3 (inherent risk
of staff ) oraz ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi (human resource management risk). Ryzyko zasobów
ludzkich określają oni jako możliwość straty albo odchylenia od celu przedsiębiorstwa na skutek udziału
zasobów ludzkich w działalności operacyjnej (Zhao i Jia: 830). Z kolei pojęcie „ryzyko zarządzania zasobami
ludzkimi” przenosi akcent na konsekwencje działań i decyzji podejmowanych przez osoby odpowiedzialne
za obszar ZZL w organizacji. Związek pomiędzy dwoma aspektami ryzyka zasobów ludzkich polega na
tym, że podejmowanie błędnych decyzji w zakresie ZZL bądź stosowanie niedoskonałych procedur może
doprowadzić do popełnienia przez pracowników błędów w pracy, czyli naraża przedsiębiorstwo na ryzyko
nieprzewidywalnych zachowań pracowników (czyli na ryzyko personelu).

Specyficzne zadania oraz sposób funkcjonowania instytucji administracji publicznej kształtują odpo-
wiedni system ZZL. Można zatem przypuszczać, że czynniki ryzyka personalnego wynikają głównie z cech
charakterystycznych zarządzania zasobami ludzkimi w tego typu organizacjach. Wymaga to uważnego
przyjrzenia się specyfice ZZL w jednostkach administracji publicznej.

Specyfika zarz

˛

adzania zasobami ludzkimi w instytucjach administracji publicznej

a ryzyko personalne

Wykonując określone działania i podejmując decyzje pracownicy instytucji administracji publicznej mają
wpływ na wizerunek jednostek terytorialnych, które reprezentują. Obywatel tworzy opinię o całym systemie
administracji publicznej w oparciu o pierwsze wrażenie co do zachowania i pracy urzędnika. Taka opinia jest
dość stała i trudno jest ją zmienić. W przeciwieństwie do sektora prywatnego, stracone zaufanie i szacunek
klienta nie zostaną przeniesione na innego dostawcę usług. Najczęściej bowiem klient nie może swobodnie

3 Zawiera ryzyko nadużycia oraz ryzyko osobiste pracowników (Zhao i Jia: 830).
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wybierać usługodawcy (Szaban 2011: 57). Dlatego tak ważne jest, aby w każdej instytucji administracji
publicznej pracowali specjaliści posiadający właściwą postawę, odpowiednio zaangażowani i zmotywowani.
Poszukiwanie, zatrudnienie i utrzymanie takich pracowników jest dużym wyzwaniem dla jednostek ad-
ministracji publicznej, między innymi ze względu na brak prestiżu pracy urzędniczej (Szaban 2011: 59).
Zwiększenie wymagań stawianych organizacjom publicznym, presja obywateli na poziom skuteczności
rozwiązywania problemów społecznych oraz inne czynniki spowodowały transformację podejścia do zarzą-
dzania w organizacjach publicznych, w tym również ewolucję ZZL. Przejawia się to w przejściu od modelu
administrowania kadrami do koncepcji zaangażowania pracowników w funkcjonowanie organizacji (Karna
2009: 40-41) i jest w pewnym sensie odpowiedzią na zastąpienie opartego na biurokratyzmie modelu funk-
cjonowania instytucji administracji publicznej podejściem New Public Management (NPM – nowe zarządzanie
publiczne).

NPM wprowadza tzw. „podejście menedżerskie” do zarządzania w organizacjach sektora publicznego.
Zakłada ono adaptację metod i technik zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym do specyficznych
warunków zarządzania organizacjami publicznymi (Krynicka 2006: 193). Adaptacja nowych metod i technik
zarządzania wymaga odpowiednich przekształceń istniejącego systemu ZZL organizacji, między innymi w
kierunku formułowania przejrzystych i jasno określonych indywidualnych celów pracowników i powiązania
ich z celami organizacji. Niezbędne jest także zapewnienie bardziej elastycznych warunków zatrudnienia,
pracy oraz rozwoju zawodowego i osobistego (w tym systematycznego doskonalenia kompetencji, tworzenia
i realizacji indywidualnych planów rozwoju zawodowego i osobistego). W takich warunkach należy stworzyć
warunki dla wzrostu oddolnych inicjatyw pracowników (Krynicka 2006: 195-197).

Ponieważ z punktu widzenia pracodawcy najważniejsze cele ZZL w administracji publicznej i w sektorze
prywatnym są podobne (Zieliński 2011: 102), wydaje się całkiem słuszne, że organizacje publiczne znajdują
się obecnie na drodze naśladowania wybranych narzędzi ZZL. Przystosowanie sposobów zarządzania z
sektora prywatnego do warunków organizacji publicznych wiąże się z nieznanym (lub niezauważanym)
wcześniej ryzykiem, w tym ryzykiem personalnym. Odmienność w funkcjonowaniu systemów ZZL w
organizacjach publicznych i prywatnych znajduje odzwierciedlenie w specyficznych czynnikach ryzyka
personalnego oraz ma wpływ na poszczególne procesy ZZL, w tym zarządzanie ryzykiem personalnym.

Pierwszym i najbardziej zauważalnym czynnikiem ryzyka personalnego w instytucjach sektora publicz-
nego jest sztywność całego systemu zarządzania determinowana przepisami prawa i dużą liczbą procedur.
Funkcjonowanie organizacji publicznej w ściśle określonych ramach prawa nie tylko przekłada się na zakres
obowiązków pracowników (Karna 2009: 43), ale także istotnie ogranicza swobodę danej organizacji w
kształtowaniu poszczególnych elementów i procesów ZZL. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że
konieczność przestrzegania przepisów prawnych jest głównym czynnikiem ryzyka personalnego w sektorze
publicznym, ponieważ w wielu przypadkach podstawy prawne „przesądzają [. . . ] o stosowaniu określonych
procedur i rozwiązań związanych z ZZL” (Szaban2011: 55). Jednostki administracji publicznej dążą zatem w
pierwszej kolejności do dopasowania wszystkich elementów procesu personalnego do ram prawnych. Na
skutek tego wdrażanie poszczególnych rozwiązań nie opiera się na kryterium efektywności i dostosowaniu
do realiów życia społeczno-gospodarczego czy też sytuacji na rynku pracy, a ma na celu realizację procedur.

Stabilność regulacji prawnych jest kolejnym czynnikiem ryzyka personalnego dla instytucji administracji
publicznej. Autorzy zajmujący się analizą funkcjonowania organów administracji publicznej jednomyślnie
wskazują na pojawienie się nowych przepisów prawa jako na jeden z głównych czynników wpływających
na kształtowanie systemów zarządzania (Karna2009: 48; Szaban 2011: 59). Częste zmiany w prawie
powodują luki w kompetencjach pracowników administracji publicznej, które wynikają z coraz większej liczby
przepisów, nie do końca zrozumiałych nawet dla ich twórców oraz potrzeby ciągłego uczenia urzędników,
nierzadko metodą prób i błędów (Szaban 2011: 59).

Innym istotnym czynnikiem ryzyka personalnego w instytucjach administracji publicznej są wysokie
wymagania stawiane wobec osobowości kadry urzędniczej. Kandydat do pracy nie może przedłożyć
zaświadczenia potwierdzającego posiadanie określonych cech osobowościowych (np. postawa etyczna,
polityczna neutralność). Co więcej, często nie jest możliwe zbadanie tych cech podczas procesu rekrutacji i
selekcji. Są to oczekiwania ukształtowane pod wpływem mentalności, uwarunkowań kulturowych i poziomu
rozwoju świadomości obywatelskiej. Natomiast w literaturze przedmiotu wyraźnie zaznacza się, że skupienie
uwagi na charakterystykach postaw i zachowań pracowników niesie ze sobą zagrożenia dla organizacji
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publicznej. Zdaniem Karnej (2009: 47), zatrudnianie wyłącznie specjalistów o cechach, kwalifikacjach czy też
zachowaniach podobnych do tych, jakimi dysponują dotychczas zatrudniani pracownicy, może skutkować
powstaniem zespołu ludzi, którzy z powodu podobnego sposobu myślenia nie będą w stanie znaleźć w
systemie słabości. Tym samym będą utrwalać istniejące, nie zawsze właściwe, zachowania. Istnieje zatem
zagrożenie, że cała organizacja publiczna nie będzie w stanie sprawnie funkcjonować w warunkach obecnej
dynamicznej gospodarki.

Podejście stosowane w organizacjach publicznych w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników charakte-
ryzuje się między innymi (Karna 2009: 43-44, 46, 48; Zieliński 2011: 102):

- naciskiem na wewnętrzne źródła rekrutacji (co wynika z większego zaufania do własnych, znających
specyfikę funkcjonowania instytucji pracowników oraz z motywacji o charakterze socjalnym, zgodnie z którą
korzystanie z wewnętrznego źródła rekrutacji pozwala chronić pracowników przed zwolnieniami);

- dążeniem do ograniczenia kosztów rekrutacji i selekcji;
- kadencyjnością zatrudnianych pracowników, która wynika z kadencyjności kadry kierowniczej;
- wykorzystaniem w stosunku do kadry kierowniczej kryterium przynależności partyjnej w większym

stopniu, niż zwracanie uwagi na posiadane przez te osoby niezbędnej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Podobne formalne zasady są stosowane w pozostałych procesach i obszarach ZZL. W tabeli 1 zawarto

porównanie głównych obszarów zarządzania personelem w organizacjach funkcjonujących w sektorze
prywatnym oraz w instytucjach publicznych.

Tabela 1: ZZL w sektorze prywatnym a ZZL w sektorze publicznym

Obszary ZZL Sektor prywatny Sektor publiczny

Strategiczne
ZZL

W przypadku strategicznego podejścia do zarzą-
dzania zasobami ludzkimi strategia firmy i stra-
tegia ZZL są bardzo ściśle związane, a elementy
podsystemu personalnego są kształtowane od-
powiednio do przyjętej strategii personalnej

Brak systematyczności w planowaniu elemen-
tów podsystemu personalnego, brak strategii
ZZL.

Taktyczne
ZZL

Swoboda wyboru narzędzi ZZL, które w ela-
styczny sposób są dostosowywane do wybranej
strategii firmy oraz strategii

Ograniczona autonomia menedżerów w zasto-
sowaniu różnych narzędzi ZZL

Zmiany prze-
pisów prawa

Swoboda podmiotów gospodarczych w wybo-
rze procedur ZZL.

Duża częstotliwość zmian w systemie prawa;
znaczący wpływ prawa na stosowane procedury
ZZL.

Zatrudnienie
pracowników

Brak pewności zatrudnienia. Elastyczne zasady
zatrudniania, awansowania i zwalniania pra-
cowników; brak kadencyjności; płynność za-
trudnienia; korzystanie zarówno z zewnętrz-
nych, jak i wewnętrznych źródeł rekrutacji. Na-
cisk podczas selekcji kładzie się na wykształ-
cenie, kwalifikacje kandydatów, kompetencje
miękkie oraz predyspozycji do rozwoju.

Wysoka pewność zatrudnienia. Sztywne zasady
zatrudniania, awansowania i zwalniania pra-
cowników; kadencyjność pracowników wynika-
jąca z polityki kadencyjności kadry zarządzają-
cej; korzystanie głównie z wewnętrznych źródeł
rekrutacji; nacisk podczas selekcji kładzie się
na charakterystyki postaw i zachowań kandyda-
tów.

Motywowanie
pracowników

Dążenie do budowania systemów motywowania
opartych na ścisłym związku pomiędzy wyna-
grodzeniem a wynikami pracy.

Słaby związek pomiędzy efektywnością pracy a
wynagrodzeniem pracowników.

Rozwój kapi-
tału ludzkiego
pracowników

Rozwój pracowników odbywa się na podstawie
określenia potrzeb szkoleniowych oraz predys-
pozycji do rozwoju osobistego i zawodowego;
planowanie ścieżki kariery zawodowej.

Brak (z reguły) identyfikacji potrzeb szkolenio-
wych (wysyłanie wszystkich pracowników na
szkolenia); niski poziom innowacyjności pra-
cowników.

Ocenianie pra-
cowników

Ocenianie pracowników odbywa się na podsta-
wie zachowań pracownika w organizacji i jego
wkładu w osiągnięte przez firmę cele; komplek-
sowość oceny.

Ocenianie pracowników odbywa się na podsta-
wie stopnia realizacji zadań.

Wizerunek
pracodawcy

Wpływ działań w zakresie ZZL na wizerunek
organizacji nie jest bardzo odczuwalny; prestiż
pracy różni się w zależności od branży.

Duży wpływ działań w zakresie ZZL na wize-
runek instytucji administracji publicznej; rela-
tywnie niski prestiż pracy urzędniczej.

Źródło: opracowanie własne oraz na podstawie: Karna 2009: 42-50; Szaban 2011: 55-59.
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Przedstawione w tabeli 1 różnice opisują w sposób ogólny system ZZL funkcjonujący obecnie w instytucjach
administracji publicznej. Różnice w funkcjonowaniu ZZL w przedsiębiorstwach prywatnych i w sektorze
publicznym przekładają się z kolei na specyficzne determinanty i rodzaje ryzyka personalnego (tabela 2).

Tabela 2: Determinanty i rodzaje ryzyka personalnego wynikające ze specyfiki zarządzania
zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Determinanty ryzyka personalnego Mo

˙

zliwe zagro

˙

zenia i rodzaje ryzyka personalnego

Sztywne zasady zatrudniania, awansowania i zwalniania
pracowników.

Niemożliwość skutecznego wykorzystania potencjału kan-
dydatów i pracowników.

Kadencyjność pracowników wynikająca z polityki kaden-
cyjności kadry zarządzającej.

Niskie zaangażowanie i brak inicjatywy urzędników; brak
motywacji do rozwoju zawodowego; mała spójność po-
dejść do zarządzania i nastawienia na długotrwałe efekty.

Korzystanie przeważnie z wewnętrznych źródeł rekruta-
cji.

Stałość poglądów i podejść do rozwiązywania problemów
i realizacji zadań; brak motywacji do rozwoju zawodo-
wego; brak rozwoju organizacji publicznej.

Wykorzystanie elementu przynależności partyjnej w sto-
sunku do kadry kierowniczej.

Brak niezbędnej kwalifikacji; niska efektywność realizacji
zadań.

Nacisk podczas selekcji na charakterystyki postaw i za-
chowań kandydatów.

Niska jakość kapitału ludzkiego organizacji.

Duża częstotliwość zmian prawodawstwa. Luki w kwalifikacjach; wysokie koszty szkoleniowe; niskie
zaangażowanie i motywacja pracowników; niska efektyw-
ność realizacji zadań.

Słaby związek pomiędzy wynikami pracy a wynagrodze-
niem pracowników.

Spadek motywacji i zaangażowania; konieczność wyko-
rzystania dodatkowych narzędzi w celu utrzymania i
motywowania pracowników.

Brak identyfikacji potrzeb szkoleniowych (wysyłanie
wszystkich pracowników na szkolenia).

Strata czasu i kosztów; spadek motywacji pracowników.

Ocenianie pracowników wyłącznie na podstawie stopnia
realizacji powierzonych im zadań.

Ograniczenie wzrostu efektywności pracy oraz rozwoju
osobistego i zawodowego pracowników.

Wysoka pewność zatrudnienia. Niska motywacja pracowników do rozwoju zawodowego
i osobistego/ryzyko inwestycyjne.

Mała autonomia menedżerów w stosowaniu różnych na-
rzędzi ZZL.

Odejścia pracowników; wzrost kosztów rekrutacji.

Duży wpływ działań w zakresie ZZL na wizerunek insty-
tucji administracji publicznej, „ryzyko reputacji”.

Niskie zaangażowanie pracowników; wzrost kosztów re-
krutacji; ryzyko inwestycyjne (np. na skutek odejść).

Brak systematyczności w planowaniu elementów podsys-
temu personalnego.

Niska jakość kadry; nieodpowiadająca potrzebom liczba
pracowników; brak spójności między procesami ZZL.

Brak zaufania i pozytywnej opinii społeczeństwa o pracy
administracji publicznej.

Niski poziom innowacyjności w sektorze publicznym

Relatywnie niski prestiż pracy urzędniczej. Wzrost niepewności działań organizacji i ich skutków.

Źródło: opracowanie własne oraz na podstawie: Karna 2009: 42-50; Szaban 2011: 55-59;
Zieliński 2011: 99-106; Puzyna 2011: 107-108.

Ponieważ warunki i otoczenie funkcjonowania każdej instytucji administracji publicznej mogą się różnić na
lokalnych rynkach pracy, warto na etapie wdrażania procesu zarządzania ryzykiem personalnym opracować
wizualizację ewentualnych rodzajów ryzyka personalnego, uwzględniając szereg istotnych czynników. Pewną
próbę wdrażania procedury identyfikacji czynników ryzyka, w tym ryzyka personalnego, podjęto w Urzędzie
Miasta Poznania.

Identyfikacja i ocena czynników ryzyka personalnego – do

´

swiadczenia Urz

˛

edu

Miasta Poznania

Działem odpowiedzialnym za obszar ZZL w Urzędzie Miasta Poznania (UMP), którego głównym zadaniem
jest zapewnienie sprawności realizacji funkcji personalnej jest Oddział Rozwoju Kadr. Zgodnie z treścią
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dokumentów wewnętrznych, celem strategicznym ZZL w UMP jest efektywny dobór profesjonalnej i
dobrze przygotowanej kadry oraz zapewnienie warunków dla jej optymalnego wykorzystania i rozwoju.
Uzasadnienie celu strategicznego ZZL można odnaleźć w zasadach Standardu „Investors In People” (IIP).
Został on zaprojektowany w celu umożliwienia poprawy pracy organizacji przede wszystkim poprzez rozwój
zawodowy i osobisty jej pracowników. Narzędzie to zostało opracowane w Wielkiej Brytanii i podlega
weryfikacji co 3-5 lat (Dmochowska-Weber i in. 2009: 10).

Praktyczne wdrożenie zasad Standardu IIP doprowadziło do przebudowy całego systemu ZZL poprzez
opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi zapewniających rozwój kapitału ludzkiego
pracowników organizacji. Jednym z najważniejszych pozytywnych rezultatów wdrożenia standardu IIP stało
się opracowanie systemu zarządzania ryzykiem. Wdrażanie tego systemu zaczęło się w 2004 roku, kiedy
weszło w życie zarządzenie nr 38/2004/K Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zarządzania ryzykiem w
wydziałach Urzędu Miasta Poznania oraz niektórych miejskich jednostkach organizacyjnych (dalejw tekście –
Zarządzenie).

W działalności poszczególnych jednostek i wydziałów UMP stosuje się pojęcie „ryzyko w zakresie
kierowania jednostką”. Ryzyko to zostało zdefiniowane jako „prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego
zdarzenia, działania lub zaniechania działania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku
danej jednostki organizacyjnej, lub które może przeszkodzić w osiągnięciu wyznaczonych celów i zadań”
(Zarządzenie, art. 3). Zarządzanie ryzykiem stanowi obowiązek kadry zarządczej w zakresie kierowania
wydziałem lud jednostką organizacyjną (Zarządzenie, art. 1). Proces zarządzania ryzykiem w UMP jest
„procesem oceny ryzyka i przeciwdziałania jego skutkom”. Składa się on z czterech etapów (rysunek 1).

Rysunek 1: Proces zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Poznania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zarządzenie nr 38/2004/K Prezydenta Miasta Poznania.

Zidentyfikowano sześć grup czynników, które mogą spowodować występowanie ryzyka w UMP: ze-
wnętrzne (czyli takie, które nie zależą od jednostki); finansowe; operacyjne (związane z prowadzoną
działalnością); jakość zarządzania; funkcjonowanie kontroli wewnętrznej; wrodzone czyli wewnętrzne (Za-
rządzenie, art. 3). W stosunku do przyjętej definicji ryzyka wyodrębnienie takich grup czynników wydaje
się być niewłaściwe i komplikujące proces zarządzania ryzykiem personalnym. Przykładowo jako jeden z
czynników jakości zarządzania wskazano „zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, pakiety socjalne, szkolenia
ścieżki awansu)”. Jednocześnie w innych obszarach można odnaleźć czynniki, które odnoszą się do poszcze-
gólnych składowych ZZL, w tym „system wynagradzania, ścieżki awansu”. Obecność w różnych obszarach
podobnych czynników ryzyka personalnego utrudnia obiektywną ich ocenę i w związku z tym wymaga
doprecyzowania.

W dokumentach wewnętrznych UMP można przeczytać, że przy zarządzaniu ryzykiem bierze się pod
uwagę istnienie dwóch źródeł ryzyka: zagrożenia bezpośrednie, które powodują szkodę, oraz szanse, które
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dają możliwość skuteczniejszego osiągnięcia celów. Natomiast w rzeczywistości, jeżeli chodzi o obszar ZZL,
ocenie podlegają tylko i wyłącznie czynniki ryzyka personalnego, które mogą spowodować straty materialne
lub niematerialne dla Urzędu. Ignorowanie szans ogranicza poszukiwanie bardziej skutecznych metod
działania, dzięki którym można by łatwiej realizować wyznaczone cele strategiczne ZZL.

Identyfikacja czynników ryzyka na poziomie oddziału prowadzona jest na podstawie informacji o jego
działalności i polega na określeniu tych czynników ryzyka, które mogą zagrozić osiągnięciu zaplanowanych
celów. Szczególnie ważnym jest branie pod uwagę celów funkcjonowania i zadań jednostki, co powinno
zmniejszyć subiektywizm na tym etapie oraz uwzględnić wpływ następujących zmian. W praktyce procedura
identyfikacji czynników ryzyka w UMP polega na tym, że Kierownik Oddziału (po przedyskutowaniu z
pracownikami danej komórki organizacyjnej) powinien wybrać z narzuconej listy czynników ryzyka te, które
jego zdaniem są w danym momencie istotne i wymagają szczególnej uwagi.

W praktyce UMP stosuje się metodę oceny czynników ryzyka, która polega na określeniu poszczególnych
obszarów ryzyka na podstawie przyjętych kategorii ryzyka. Głównym narzędziem czynników analizy
ryzyka jest macierz ryzyka, w której wszystkie czynniki ryzyka pogrupowane są w obszary, a w osobnych
kolumnach podano kategorie oceny czynników ryzyka.

Każdy czynnik ryzyka personalnego obowiązkowo musi zostać oceniony zgodnie z kategoriami: istotność,
wrażliwość systemu, kontrola wewnętrzna, stabilność, złożoność. Poszczególnym kategoriom nadawane są
wagi określające siłę ich wpływu na potencjalne ryzyko (tabela 3).

Tabela 3: Kategorie ryzyka w systemie zarządzania ryzykiem UMP.

Istotno

´

s

´

c Wra

˙

zliwo

´

s

´

c

systemu

Kontrola we-
wn

˛

etrzna

Stabilno

´

s

´

c Zło

˙

zono

´

s

´

c Priorytet

kierownictwa

W ujęciu finanso-
wym

Opinia publiczna i
jakość zarządzania

Instytucjonalna i
funkcjonalna

Podatność na
zmiany czynników
wewnętrznych i
zewnętrznych oraz
ich częstotliwość

Stopień skompliko-
wania operacyjnego

Nadawany przez Dy-
rektora Wydziału

1 – brak implika-
cji finansowych

1 – mała 1 – silna 1 – niski wpływ,
marginalne
zmiany

1 – mała wysoki – 20%

2 – małe implika-
cje finansowe

2 – umiarko-
wana

2 – racjonalna 2 – umiarko-
wany wpływ,
rzadkie zmiany

2 – średnia średni – 10%

3 – duże implika-
cje finansowe

3 – wysoka 3 – umiarko-
wana

3 – wysoki
wpływ, częste
zmiany

3 – duża niski – 0%

4 – kluczowy sys-
tem finansowy

4 – bardzo wy-
soka

4 – słaba 4 – nowo wdro-
żony system

4 – bardzo duża

Źródło: materiały wewnętrzne UMP.

Każdemu z czynników ryzyka przypisywane są punkty według czterostopniowej skali, które oznaczają
stopień wystąpienia tego czynnika. Następnie punkty pomnożone przez wagi nadane kategoriom są
sumowane, dzielone przez 4 i mnożone przez 100. Przeprowadzone obliczenia dają w rezultacie łączną
ocenę wyrażoną w procentach. Metoda dodatkowo przewiduje, że można rozszerzyć ocenę o stanowisko
kierownika komórki organizacyjnej (zob. tabelę 3). Wówczas łączna ocena musi zostać powiększona o
wartość nadaną przez kierownika, a następnie podzielona przez 1,2 w celu uzyskania oceny średniej.

Jedną z części systemu zarządzania ryzykiem w UMP jest zarządzanie ryzykiem personalnym. Analiza
czynników ryzyka personalnego dokonywana jest przez kierownika oddziału rozwoju kadr (ORK) UMP, który
w terminie do końca sierpnia każdego roku przekazuje na piśmie Prezydentowi Miasta Poznania informacje
o zidentyfikowanych czynnikach ryzyka wraz z jego oceną oraz ewentualnych działaniach prewencyjnych. W
obszarze ZZL ocenie podlega kilka czynników ryzyka personalnego: atrakcyjność rynku; zmiany kluczowych
pracowników; doświadczenie zawodowe pracowników; personel (morale, niezadowolenie, stres); poziom
uzależnienia od IT; poufność danych; polityka, plany strategiczne, prognozy; kwalifikacje pracowników i
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kierownictwa; system przepływu informacji; system wynagradzania, ścieżki awansu; liczba pracowników.
Należy zaznaczyć, że stosowanie stałej listy czynników ryzyka personalnego naraża urząd na nieprzewidziane
zagrożenia, które wynikają ze zmienności otoczenia, ale są pomijane podczas analizy.

Z danych za 2010-2011 lata wynika, że głównymi czynnikami ryzyka personalnego w UMP były:

� atrakcyjność rynku (inni pracodawcy, wizerunek UMP jako pracodawcy oraz opinia publiczna o UMP
jako jednostce administracji publicznej, prestiż pracy w administracji publicznej);

� morale, niezadowolenie, stres personelu (duży wpływ na kształtowanie atmosfery w pracy ma kadra
kierownicza UMP, a zwłaszcza styl kierowania, umiejętności zarządcze, stopień lojalności i świadomość
identyfikacji z urzędem);

� system przepływu informacji (częste zmiany przepisów prawnych);

� system wynagradzania, ścieżki awansu (ograniczenie motywującej roli systemu wynagradzania pra-
cowników);

� zmiany kluczowych pracowników. Największy procent odejść dostrzegany jest wśród pracowników,
którzy mają krótki staż pracy w urzędzie (do 3 lat), między innymi na skutek spadku zaangażowania
oraz rozczarowania z relacji ze współpracownikami. Często są to młodzi pracownicy, dla których UMP
jest pierwszym miejscem pracy.

Ocenione czynniki ryzyka są klasyfikowane na „poważne” (wymagające działań zabezpieczających i
redukujących ryzyko), „umiarkowane” (które wymagają opracowania procedur przeciwdziałania ryzyku)
i „niskie”. Następnie kierownik ORK zobowiązany jest do podjęcia decyzji adekwatnych do stopnia
istotności czynników. Na etapie reagowania stosuje się tzw. mapę ryzyka, która zawiera listę wszystkich
czynników ryzyka oraz opis działań kontrolnych i zaradczych (ograniczających ryzyko). Po wprowadzeniu
działań zaradczych kierownik ORK powinien w sposób ciągły monitorować i oceniać ich skuteczność oraz
bezzwłocznie reagować w razie obserwacji odstępstw.

Wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem personalnym wymagało stworzenia odpowiednich narzędzi
ZZL, które wspierałyby te procedury i jednocześnie podnosiły efektywność realizacji funkcji personalnej.
Doświadczenie UMP pokazuje praktyczną przydatność nowoczesnych narzędzi ZZL w zmniejszeniu ryzyka
personalnego.

Narz

˛

edzia rekrutacji i selekcji pracowników w Urz

˛

edzie Miasta Poznania a

ryzyko personalne

Wybór dla bardziej dokładnej analizy procesu poszukiwania nowych pracowników do pracy w UMP można
uzasadnić tym, że pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników jest jednym z kluczowych pro-
cesów ZZL (Pocztowski 2007: 298). Ponadto, instytucje administracji publicznej nie są w pełni konkurencyjne
jako pracodawcy na rynku pracy, zwłaszcza w porównywaniu do dużych przedsiębiorstw międzynarodo-
wych (Zieliński 2011: 102). Z tego powodu, obszar rekrutacji i selekcji nowych pracowników należy do
jednego z najbardziej wrażliwych, jeżeli chodzi o występowanie ryzyka personalnego.

W ramach wdrażania Standardu IIP został udoskonalony system poszukiwania i zatrudnienia nowych
pracowników w UMP. Określono role poszczególnych pracowników i techniki rekrutacyjno-selekcyjne,
zorganizowano szkolenia dla pracowników na stanowiskach kierowniczych (Krzymień-Bieszka i in. 2009:
116).

Każdemu etapowi procesu pozyskiwania nowych pracowników towarzyszy ryzyko selekcyjne (zob. Lipka
2002) oraz kilka specyficznych rodzajów tego ryzyka. Jednym z czynników ryzyka personalnego, mających
duży wpływ na profesjonalizm działań organizacji publicznej i skuteczność funkcjonowania systemu ZZL,
jest niski poziom kwalifikacji i brak odpowiedniej postawy nowych pracowników. Ważne jest także, aby
na etapie poszukiwania kandydatów do pracy móc przewidzieć, czy dany kandydat posiada odpowiednie
predyspozycje oraz motywację do pracy i rozwoju w urzędzie.
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Dla zmniejszenia ryzyka na etapie pozyskiwania pracowników (np. ryzyka zaproszenia na rozmowy
kwalifikacyjne nieodpowiednich kandydatów) w UMP wdrożono system e-rekrutacji. Składa się on z dwóch
podstawowych elementów: elektronicznych ogłoszeń o ofertach pracy i elektronicznej aplikacji.

Informacja o ofertach pracy dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/) oraz podawana jest za pośrednictwem Intranetu. Na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) można znaleźć informacje o aktualnych, rozpatrywanych i
rozstrzygniętych ofertach pracy. Aktualne oferty pracy są przedstawione w praktyczny sposób – w tabeli – i
zawierają nazwę oferowanego stanowiska (wraz z nazwą wydziału lub jednostki organizacyjnej), datę wpro-
wadzenia oferty oraz termin składania ofert. Dostępna jest również informacja o formalnych i dodatkowych
wymaganiach w stosunku do kandydatów na poszczególne stanowiska pracy. Każda oferta pracy zawiera
informacje o zakresie podstawowych czynności, które będzie wykonywał pracownik; obowiązkowych i
dodatkowych wymaganiach oraz niezbędnych dokumentach.

Elektroniczna aplikacja jest stosunkowo nowym narzędziem w organizacji procesu rekrutacji pracowników
w UMP. Przewiduje ona, że kandydaci ubiegający się o pracę w UMP mogą wypełnić interaktywny formularz
na stronie internetowej BIP i wysłać swoje CV drogą elektroniczną. W każdym momencie istnieje możliwość
sprawdzenia liczby złożonych aplikacji, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań w przypadku małej
ilości zgłoszeń.

Standardowa forma CV składa się z kilku wyodrębnionych bloków: dane osobowe i kontaktowe; wykształ-
cenie; edukacja i znajomość języków obcych; doświadczenie zawodowe; umiejętności obsługi komputera;
dodatkowe informacje dotyczące działalności pozarządowej i zainteresowań; uzasadnienie zainteresowania
pracą na tym stanowisku. Występują pola zarówno obowiązkowe, jak i opcjonalne. Zamknięta forma CV
ułatwia ocenę stopnia spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, ponieważ zapewnia szybki dostęp
do najważniejszych informacji i ich porównywalność.

Opracowany przez pracowników UMP standardowy formularz wymusza podawanie precyzyjnych
informacji, dzięki czemu ORK uzyskuje porównywalne dane o kandydatach i nie jest zmuszony do analizy
mało istotnych informacji. Zastosowanie interaktywnego formularza jako narzędzia rekrutacji pozwala
na przyporządkowanie dokumentów aplikacyjnych kandydata do jednej z grup oraz łatwiejszą i szybszą
weryfikację tego, czy kandydat ubiegający się o pracę spełnienia wymagania wynikające ze specyfiki
stanowiska pracy. Specjalista ORK ocenia otrzymane aplikacje i zaznacza te, które spełniają formalne
oczekiwania, nie spełniają formalnych oczekiwań, są nieważne lub są w trakcie rozpatrywania. Wynikiem
porównywania kandydatów jest sporządzenie listy osób, które spełniają formalne oczekiwania.

Drugim etapem pozyskiwania nowego pracownika jest selekcja mająca na celu wybór najlepszego
spośród zgłoszonych kandydatów. Wyboru najbardziej odpowiedniego kandydata dokonuje się na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej, celem której jest sprecyzowanie profilu każdej osoby ubiegającej się o pracę na
danym stanowisku. W przypadku poszukiwania pracownika na stanowisko kierownicze wykorzystywane są
również testy psychologiczne, które pozwalają głębiej poznać motywacje i postawy kandydatów.

Wprowadzenie standardowego formularza do systemu rekrutacji pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko
doboru niewykwalifikowanych pracowników. Zmniejszeniu tego ryzyka sprzyja również to, że, składając
wniosek o rozpoczęcie rekrutacji na określone stanowisko pracy, każdy oddział UMP musi nie tylko określić
wymagania w stosunku do potencjalnych kandydatów, ale także uwzględnić znaczenie poszczególnych
kryteriów doboru, co w przyszłości ułatwia porównywanie kandydatów oraz oszczędza czas i pracę oddziału
rozwoju kadr. W rezultacie wzrasta skuteczność pierwszego etapu rekrutacji – oceny formalnej.

Ponieważ dla każdej instytucji administracji publicznej, w tym dla UMP, oprócz kryteriów dotyczących
kompetencji zawodowych bardzo istotna jest postawa etyczna pracowników oraz świadomość tego, czym
jest pełnienie służby publicznej (Krzymień-Bieszka i in. 2009: 128; Zieliński 2011: 102-103), aktualnym
wydaje się opracowanie w ramach istniejącego systemu e-rekrutacji narzędzia, które zmniejszyłoby ryzyko
zakwalifikowania kandydatów, niewłaściwych ze względu na predyspozycje do pracy w administracji
publicznej. Takim narzędziem może być na przykład krótki test on-line zawierający pytania na temat istoty
pracy w administracji publicznej albo zwiększenie liczby obowiązkowych pytań otwartych.

Zmniejszenie ryzyka personalnego w procesie doboru nowych pracowników wiąże się ze sprawnością
tego procesu, która z kolei oceniana jest co dwa lata przez współczynnik efektywności rekrutacji. Mierzy
się go, dzieląc liczbę osób, którym zaproponowano przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony
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przez liczbę osób zatrudnionych w wyniku rekrutacji. Współczynnik efektywności rekrutacji w danym
roku obliczany jest po upływie dwóch lat4. Zgodnie z materiałami wewnętrznymi UMP, w latach 2006-
2009 wskaźnik ten mieścił się w przedziale 96,5-98%. Stosowanie opisanych wyżej narzędzi rekrutacji
pracowników oraz kompleksowe podejście do zarządzania całym procesem rekrutacji i selekcji obniża nie
tylko ryzyko niezaadaptowania nowych pracowników w UMP i spowodowane tym ryzyko ewentualnych
odejść w początkowym okresie pracy, ale także ryzyko straty czasu i ponoszenia dodatkowych kosztów w
przypadku odejścia pracownika w okresie próbnym.

Podsumowanie

Wydaje się, że ryzyko personalne (ryzyko w ZZL) nadal pozostaje dla praktyków nieuchwytnym pojęciem,
które trudno jest zdefiniować, oceniać i mierzyć. Nie ulega natomiast wątpliwości, że zagadnienia związane
z ryzykiem personalnym zasługują na większą uwagę naukowców. Przemawia za tym kilka przesłanek:

� intensyfikacja procesów globalizacji, która przekłada się między innymi na wzrost mobilności pra-
cowników oraz powoduje, że każda błędna decyzja personalna zwiększa prawdopodobieństwo utraty
pracowników i posiadanego przez nich kapitału ludzkiego;

� zarządzanie kapitałem ludzkim może stanowić źródło większych strat i korzyści niż w przypadku
innych obszarów zarządzania (Rutka i Czerska 2006: 200), ponieważ mogą one przybierać wymiar
zarówno materialny, jak i niematerialny;

� występowanie strat związanych z ryzykiem personalnym może powodować błędy w innych obszarach
zarządzania organizacji, a zatem zwiększać prawdopodobieństwo występowania innych rodzajów
ryzyka;

� konieczność integracji ZZL ze strategią organizacji (Pocztowski 2007) na tle rosnącego znaczenia ryzyka
w zarządzaniu organizacją w warunkach dynamicznej gospodarki;

� pojawienie się regulacji prawnych dotyczących implementacji systemu zarządzania ryzykiem personal-
nym w organizacjach (zob. Paul i Mitlacher 2008).

Odmienność funkcjonowania systemów ZZL w organizacjach sektora prywatnego i publicznego wymaga
uwzględnienia tych różnic przy rozpatrywaniu ryzyka personalnego w administracji publicznej. Realizacja
funkcji personalnej w jednostkach administracji publicznej powinna być dostosowana, z jednej strony, do
opisanych w prawie zasad odnoszących się do poszczególnych jej procesów, a z drugiej, do wysokiego
poziomu oczekiwań społeczeństwa wobec urzędników połączonego ze stosunkowo niskim prestiżem pracy w
sektorze publicznym. Ograniczona swoboda w podejmowaniu działań przy realizacji procesów personalnych
naraża cały system ZZL instytucji administracji publicznej na różne rodzaje ryzyka personalnego.

Dokonanie analizy przypadku pozwala dojść do wniosku, że przyjęta w UMP procedura oceny czynników
ryzyka personalnego obecnie ma więcej wad, niż zalet. Mimo że pozwala usystematyzować czynniki ryzyka i
porównywać je w kolejnych latach, procedura ta oparta jest na subiektywnych ocenach pracowników urzędu.
Ponadto, kategorie oceny ryzyka nie są do końca zrozumiałe dla pracowników Oddziału Rozwoju Kadr, co
zmniejsza efektywność wykorzystania tej procedury i nie pozwala specjalistom ZZL faktycznie korzystać z
wyników przeprowadzonej oceny. Funkcjonującą obecnie procedurę oceny czynników ryzyka personalnego
w UMP można scharakteryzować następująco:

� mechaniczne wykonanie przez pracowników odpowiedzialnych za obszar ZZL procedury na tle
słabej wiedzy na temat przyjętych kryteriów oceny czynników ryzyka personalnego oraz używanej
terminologii;

� brak wszechstronnej analizy czynników ryzyka personalnego;

4 Na przykład, współczynnik efektywności rekrutacji za 2009 rok został obliczony w 2011 roku.
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� brak oceny skutków wystąpienia różnych rodzajów ryzyka personalnego.

Wymienione wyżej cechy utrudniają podejmowanie odpowiednich działań w odniesieniu do ryzyka perso-
nalnego. Istotną wadą stosowanej w UMP procedury oceny czynników ryzyka personalnego jest również
założenie, że zbiór tych czynników jest niezmienny. Ponadto, wydaje się, że przyjęte grupy czynników
ryzyka personalnego są bardziej przydatne dla podmiotów sektora prywatnego i nie uwzględniają w pełni
specyfiki funkcjonowania jednostek administracji publicznej, dlatego wymagają rzetelnego dopracowania.
Udział w ocenie czynników ryzyka personalnego ograniczonej liczby pracowników ORK nie daje pełnej
świadomości szans i zagrożeń, które mogą towarzyszyć podejmowanym działaniom w obszarze ZZL.

Udoskonalenie systemu zarządzania ryzykiem personalnym w UMP powinno być skierowane przede
wszystkim na likwidowanie luk w wiedzy pracowników na temat dokonywania analizy i oceny czynników
ryzyka personalnego; zapewnienie przejrzystości kryteriów danej oceny; doprecyzowanie listy czynników
ryzyka personalnego na podstawie analizy danych zawartych w dokumentach wewnętrznych UMP z zakresu
ZZL; aktualizację czynników ryzyka personalnego; zapewnienie systematyczności działań dotyczących
zarządzania ryzykiem personalnym.
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Potęga walki niezbrojnej

Wywiad z Maciejem Bartkowskim*

Część I

Rozmawia Jarosław Chodak

Jak długo współpracujesz z International Center on Nonviolent Conflict (ICNC)?

Dołączyłem do ICNC w sierpniu 2009 r. w drodze otwartego procesu rekrutacji na pozycję Dyrektora
Wyższego Szczebla (Senior Director) d/s Edukacji i Badań Naukowych. Nie był to łatwy proces. Musiałem
przejść przez cztery rożne fazy rozmów kwalifikacyjnych, zanim zostałem zaproszony do objęcia stanowiska.
Ale w Stanach Zjednoczonych, i coraz częściej także w Polsce, jest to norma, szczególnie, gdy na pozycję
aplikuje setki odpowiednich kandydatów i konkurencja jest wysoka.

W jakich instytucjach w Stanach Zjednoczonych pracowałeś?

Początkowo w elitarnym Bard College w stanie New York, a potem w Uniwersytecie Adelphijskim. Wy-
kładałem tematykę stosunków międzynarodowych, globalnych systemów zarządzania, organizacji mię-
dzynarodowych, integracji europejskiej oraz kierowałem programem akademickim z zakresu studiów
międzynarodowych, w ramach którego wysyłaliśmy studentów do Budapesztu i Warszawy, żeby podjęli
studia i praktyki. W ICNC zajmuję się problematyką walki bez przemocy i ruchów oporu czy, nawiązując
do tytułu książki Bogdana Cywińskiego, ruchów niepokornych, a także rozwijam kontakty akademickie z
naukowcami na całym świecie, którzy zainteresowani są tematyką konfliktów bez przemocy. Niestety, nie
jest ich jeszcze zbyt wielu, chociaż liczba zajmującymi się tego typu problematyką zwiększa się z roku na
rok. Wcześniej badałem organizacje międzyrządowe, a dokładniej to, w jaki sposób biurokracje organizacji
międzyrządowych kreują kierunek ich polityki, pomimo iż interesy państw współtworzących te organizacje

* Dr Maciej Bartkowski pracuje na stanowisku Dyrektora Wyższego Szczebla (Senior Director) do spraw Edukacji i
Badań Naukowych w Międzynarodowym Centrum Konfliktu Bez Przemocy (International Center on Nonviolent Conflict)
w Waszyngtonie. Uczy i publikuje na temat strategii prowadzenia konfliktów bez przemocy. Na ten temat wykłada
również regularnie w różnych instytucjach akademickich w Stanach Zjednoczonych oraz z a granicą. W 2013 r. została
opublikowana książka pod jego redakcją pt. Recovering Nonviolent History. Civil Resistance in Liberation Struggles, w
której analizowana jest rola i wypływ oporu obywatelskiego w historycznych walkach o samorządność i niezależność
oraz w trakcie formowania się narodów. Maciej zajmuje stanowisko adiunkta w George Mason University, gdzie jest
współautorem kursu na temat oporu obywatelskiego. Uzyskał stopień doktora (Ph.D.) z zakresu Nauk Politycznych i
Stosunków Międzynarodowych w Central European University w Budapeszcie.
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nie są jednolite lub wręcz różnią się od preferencji technokratów w międzynarodowej służbie cywilnej. Często
administracja międzynarodowa kreuje interesy poszczególnych państw i jest w stanie przekonać rządy, aby
poparły politykę, którą wykreowali biurokraci. Jednym słowem, w swoich zainteresowaniach naukowych
odchodziłem od analizy państw, ich interesów oraz wpływów w kierunku badań instytucji niepaństwowych.
W ICNC zająłem się studiowaniem ruchów oporu, czyli zbiorowościami nie tylko niepaństwowymi i nie-
zinstytucjonalizowanymi, ale także stojącymi często w opozycji wobec państwa. Było to bardzo intrygujące,
ponieważ symbolizowało pewną ewolucję w moim kształceniu oraz rozumieniu, czym jest i gdzie znajduje
się władza polityczna i kto tak naprawdę jest podmiotem sprawczym w stosunkach między rządem, instytu-
cjami i ludźmi. Początkowo, studiowanie stosunków międzynarodowych opierało się w znacznej mierze na
badaniach podmiotów materialnie i fizycznie bardzo silnych – jak państw w układzie międzynarodowym.
Odchodząc od tego tradycyjnego modelu, rozpocząłem badania aktorów, których ogólnie uważa się za
mniej silnych i wpływowych, czyli organizacji międzynarodowych, a szczególnie ich administracji. W
końcu przedmiotem moich zainteresowań stali się zwykli obywatele, teoretycznie całkowicie pozbawieni
siły, szczególnie w porównaniu do swoich państw i ich struktur, które dysponują prawie nieograniczonymi
środkami finansowymi zasilanymi różnymi typami podatków, wymianą handlową z zagranicą, bogactwami
naturalnymi oraz nieograniczonymi środkami przymusu. Takie zestawienie sił – bardzo niekorzystne dla
zwykłych obywateli – zafascynowało mnie. Przykłady takie, jak np. ruch „Solidarność” w Polsce lat 80-tych,
pokazują, że ci przysłowiowi „bezsilni”, jeżeli tylko odpowiednio zorganizują się, to mogą stać się potęgą i
to silniejszą niż rządy, struktury państwowe czy elity polityczne. Interesowała mnie ta problematyka tym
bardziej, że miałem bardziej osobisty, pośredni związek z ruchem społecznym „Solidarność”. Mianowicie
brat mojej mamy należał do „Solidarności”, za co był represjonowany i zmuszony do emigracji.

Jakie są główne cele i formy działalności ICNC?

ICNC jest fundacją prywatną. Fundusze ma tylko z jednego źródła – od rodziny Ackermanów. Peter
Ackerman założył wraz z Jack’iem Duvall’em ICNC i jest głównym fundatorem naszej organizacji. ICNC nie
otrzymuje i nie akceptuje żadnych innych funduszy, czy to rządowych, czy od organizacji pozarządowych.
W ten sposób zapewniamy sobie niezależność od jakichkolwiek nacisków ze strony darczyńców lub państw i
ich agend.

Więc zarzuty stawiane przez rządy niektórych państw autorytarnych, że organizacje promujące ideę
walki bez użycia przemocy są narzędziem w rękach Departamentu Stanu i CIA są bezpodstawne w od-
niesieniu do ICNC?

Decyzja o takim, a nie innym sposobie finansowania została podjęta m.in. dlatego, aby uniknąć oskarżeń o
wykorzystywanie funduszy rządowych, współpracę z państwami i promowanie ich partykularnych interesów
w naszych programach. W przypadku takich organizacji jak Freedom House czy Institute for Democracy and
Electoral Assistance (IDEA) sposób finansowania jest bardziej złożony. Mogą one przyjmować fundusze od
państw, instytucji międzynarodowych lub organizacji pozarządowych, które z kolei dostają fundusze od
rządu. Czyli pośrednio fundusze są rządowe. Budżet ICNC tworzą wyłącznie dotacje rodziny Ackermanów.

Dlaczego właśnie Peter Ackerman i jego rodzina są zaangażowani w tego typu przedsięwzięcie?

Peter Ackermann napisał w połowie lat 70-tych doktorat o ruchach bez przemocy w Fletcher School of Law
and Diplomacy. Wtedy, w dobie „zimnej wojny”, praktycznie nikt w Stanach Zjednoczonych nie interesował
się walką bez przemocy, poza Gene’em Sharpem, którego prace były zupełnie ignorowane w środowisku
polityków, analityków rządowych i politycznych czy naukowców. Jedynie aktywiści walczący z rządami
autorytarnymi byli zainteresowani tymi publikacjami. W tym czasie eksperci, praktycy i teoretycy stosun-
ków politycznych bardziej fascynowali się takimi pojęciami jak nuclear deterrence, domino effect, containment,
nation-states, ale nie people power. Peter Ackerman po napisaniu doktoratu zajął się biznesem, ale jego hobby
intelektualnym pozostała walka bez przemocy. Był zafascynowany tym, jak ludzie bez broni mogą obalić
rząd, który uzbrojony jest po zęby. Jego kariera biznesowa pozwoliła mu zgromadzić znaczne fundusze,
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które wykorzystał do założenia, wraz z Jackiem Duvallem, International Center on Nonviolent Conflict w 2002 r.
Nieco wcześniej rozpoczęli oni, we współpracy z reżyserem filmowym Stevem Yorkiem, pracę nad filmem A
Force More Powerful, który przedstawiał 6 historycznych konfliktów bez użycia przemocy, włączając także
polską ‘Solidarność’. Film został wydany wraz z książką pod takim samym tytułem, napisaną przez Jacka
Duvall’a i Petera Ackermana. Zainicjowano też pracę nad filmem Bringing Down a Dictator, który przedstawił
działalność serbskiej organizacji studenckiej Otpor i udział jej członków w bezkrwawym obaleniu Slobodana
Miloszewicza w 2000 r. – coś, czego nawet naloty bombowe NATO nie zdołały dokonać. Filmy i publikacje
wzbudziły duże zainteresowanie. Zaczęto przysyłać prośby o udział w konferencjach, przeprowadzenie
serii wykładów czy zorganizowanie warsztatów dla aktywistów ruchów oporu. Jack Duvall i Peter Acker-
man podjęli wyzwanie, m.in. zakładając ICNC, którego głównym celem stało się odkrywanie, tworzenie i
dystrybucja wiedzy na temat niezbrojnych konfliktów, ich dynamiki i siły. Odbiorcami tej wiedzy stali się
naukowcy, dziennikarze, politycy, specjaliści z organizacji pozarządowych oraz aktywiści ruchów oporu. A
zatem środowiska, którym ICNC przekazuje wiedzę na temat konfliktów bez przemocy, są bardzo różne.
Obejmują one zarówno ludzi, którzy sami tworzą ruch oporu, są zaangażowani w walkę, jak też osoby, które
mogą tę wiedzę odpowiednio przetłumaczyć i przekazać innym.

Czyli ICNC jest rodzajem think tanku?

Tak, często określam to jako think tank, ale taki, który jest bardzo zdecentralizowany i funkcjonuje dzięki
sieci osób współpracujących z nim. Typowy think tank kojarzony jest z organizacją, która posiada ekspertów,
tworzących wiedzę wewnątrz organizacji. W ICNC pracuje tylko 7 osób i w tak małym zespole nie byliby-
śmy w stanie wytwarzać i dystrybuować wiedzy. Dlatego posiadamy sieć naukowców, młodych badaczy,
dziennikarzy obywatelskich i aktywistów, którzy tworzą wiedzę. Następnie pracownicy ICNC koordynują
dystrybucję tej wiedzy, np. moją rolą jest organizacja różnych seminariów i warsztatów akademickich. W
celu obniżenia kosztów organizowane są również kursy całkowicie online, tzw. e-classes. Na przykład
jesienią 2011 r. zorganizowaliśmy ośmiotygodniowy kurs online dla 30 osób we współpracy z United States
Institute of Peace (USIP) i kilkutygodniowe seminaria online akredytowane przez Graduate School, Rutgers
University. Generalnie staramy się tworzyć takie platformy, które będą dystrybuowały wiedzę o oporze
obywatelskim, także w formie elektronicznej. Zakładamy, że w przyszłości ICNC nie będzie istniało, gdyż
rodzina Ackermanów nie ma planów stworzenia fundacji. Naszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy o
strategicznym konflikcie bez przemocy, chcemy, by ona pozostała po nas i była przekazywana przez innych
bez naszego udziału czy naszej pomocy. W związku z tym, chcieliśmy rozbudować sieć współpracowników
na całym świecie, którzy będą uczyli innych, będą przekazywali tę wiedzę dalej.

Współpracujecie również z serbskim CANVAS (Center for Applied NonViolent Action and Strategies)?

Współpracowaliśmy z CANVAS do 2008 r., aktualnie już nie. Wynika to z przyjęcia przez ICNC nieco
innej hierarchii celów. Zdecydowaliśmy się ograniczyć współpracę z aktywistami i organizatorami ruchów
bez przemocy, gdyż oni są zaangażowani w swoją walkę i raczej nie będą zajmować się systematyzacją
oraz dystrybucją tej wiedzy, poza pewnymi wyjątkami. ICNC zorientowało się na kreowanie i dystrybucję
wiedzy pogłębionej, usystematyzowanej i ugruntowanej teoretycznie, co można realizować we współpracy z
ludźmi z instytucji akademickich. Aktywiści mogą być sprawni w walce z systemem, reżimem w swoim
kraju, ale niekoniecznie będą dobrymi badaczami ruchów oporu w komparatywistycznym wymiarze czy
wykładowcami. Oczywiście zdarza się, że w organizowanych przez nas seminariach naukowych uczestniczą
i zabierają głos byli przedstawiciele ruchów oporu lub są oni aktywni w instytucjach akademickich.

Rządy państw autorytarnych obawiają się waszej organizacji?

W 2011 r. rząd Iranu stworzył listę organizacji, które zagrażają bezpieczeństwu Iranu. Na pierwszym miejscu
znalazł się Instytut Społeczeństwa Otwartego, ICNC też tam było, chociaż umieszczono nas pod koniec tej
listy. Nasza strona internetowa nie jest np. dostępna w Chinach. A więc z pewnością rządy autorytarne
są zainteresowane naszą działalnością. Uważam jednak, że powinny one bardziej obawiać się własnych
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obywateli, gdyż rewolucji nie można stworzyć od zewnątrz. Obcy agenci nie są w stanie zorganizować
wielomilionowego ruchu.

Jednak zarzut rozniecania rewolucji przez obcych agentów często jest stawiany przez władze Rosji, Iranu
czy Chin. Na przykład w filmie Ruaridh’a Arrowa How to Start Revolution (2011) jest pokazany frag-
ment propagandowego filmu rysunkowego, w którym Gene Sharp (znacznie odmłodzony) został przed-
stawiony jako strateg CIA.

Ten film rysunkowy powstał w czasie „zielonej rewolucji” w Iranie w 2009 r. Propagandyści irańscy pokazują,
że Gene Sharp, wraz z Johnem McCainem, George’m Sorosem i agentem o nazwisku John Smith siedzi
w bunkrze pod Białym Domem i planuje rewolucję. W trakcie seminariów czy wykładów padają czasami
pytania o współpracę naszej organizacji z CIA. Wtedy odpowiadam: „czy uważacie, że CIA posiada wiedzę
na temat walki bez przemocy? Oni są doświadczeni w organizowaniu siłowych rozwiązań. Gdyby posiadali
wiedzę na temat zmian bez przemocy i ją stosowali, to nie byliby zaskoczeni upadkiem komunizmu czy Arab-
ską Wiosną”. Co do tego ostatniego wydarzenia to – według byłego dyrektora CIA i dzisiejszego sekretarza
obrony Stanów Zjednoczonych Leona Panetty – wywiad amerykański nie potrafił sobie wyobrazić, że wojsko
egipskie mogłoby odmówić posłuszeństwa Mubarakowi, pomimo tego, że dyktator kontrolował wszystkie
ośrodki władzy. A przecież Gene Sharp pisał już w 1973 r. o tym, że wojsko lub służby bezpieczeństwa
mogą zdezerterować, jeśli pojawi się pokojowy nacisk ze strony ruchu oporu. Aktywiści mogą wykorzystać
kontakty, które ruch społeczny posiada w wojsku, np. z oficerami na służbie lub emerytowanymi oficerami,
którzy nadal utrzymują kontakty z czynnymi wojskowymi. To może być oddziaływanie w instytucjach edu-
kacyjnych, gdzie uczą się czy studiują dzieci oficerów. Na przykład działacze serbskiego Otporu kontaktowali
się z oficerami za pośrednictwem ich rodzin. Ruch społeczny w Jemenie uzyskał pomoc w pozyskiwaniu
informacji, jak i w kontaktach z armią od emerytowanych wojskowych. W Serbii, jak i na Ukrainie w czasie
pomarańczowej rewolucji, w Tunezji, w Egipcie czy w Jemenie aktywiści bardzo skutecznie wykorzystywali
kontakty z tymi wojskowymi, którzy uważali, że przyszłość społeczeństwa powinna być inna niż ta, którą
oferuje władza.

Innym zarzutem często podnoszonym przez rządy autorytarne jest finansowanie rewolucji z zewnątrz. . .

Taka argumentacja była podnoszona np. w stosunku do pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Twierdzono,
że doszło do rewolucji, gdyż Zachód za pośrednictwem takich organizacji jak National Democratic Institute
(NDI) czy Freedom House przekazał olbrzymie fundusze na organizację społeczeństwa otwartego na Ukrainie.
Zgoda, opozycja dostała wsparcie finansowe, ale trzeba postawić pytanie, ile było tych pieniędzy? Nie mówi
się o miliardach dolarów, co najwyżej o milionach, niektórzy szacują, że to było około 50 mln. w ciągu 2 lat
przed rewolucją. Teraz porównajmy tę kwotę ze środkami, jakie rząd Kuczmy przeznaczał na policję i służby
bezpieczeństwa, aby inwigilowały czy prześladowały opozycję i aktywistów, aby utrzymać cenzurę prasy,
kupić, kogo można było kupić. Zastanówmy się też, czy to jest taka sama kwota, jaką Rosja subsydiowała
gaz i ropę sprzedawaną Ukrainie, aby utrzymać reżim Kuczmy przy władzy i nie doprowadzić do wybuchu
niezadowolenia społecznego? To były dopłaty w wysokości około 300 dolarów na metrze sześciennym gazu,
czyli miliardy rocznie. Biorąc pod uwagę tylko rosyjskie subsydia na gaz i ropę dla Kijowa, można stwierdzić,
że pomoc Kremla dla Kuczmy i Janukowicza była wielokrotnie wyższa, niż środki finansowe z zagranicy
przeznaczone dla organizacji obywatelskich i demokratycznych na Ukrainie. Tak więc wszystkie atuty w
sensie finansowym czy materialnym były po stronie rządu. Rozpatrując to w tych kategoriach, społeczeństwo
powinno przegrać z rządem dysponującym wojskiem, policją, siłami bezpieczeństwa i środkami finansowymi
wielokrotnie większymi od tych, które posiadała opozycja. Jak wiemy, stało się jednak inaczej. Społeczeństwo
pokonało reżim dzięki mądrej strategii. Zmobilizowano miliony ludzi i utrzymywano okupację Majdanu
przez trzy miesiące, do czasu rozwiązania konfliktu. Dowódca sił wewnętrznych zamierzał zastosować
rozwiązanie siłowe, ale armia nie zgodziła się. Poparła rewolucję i była gotowa ochraniać – nawet bez broni –
zgromadzonych ludzi. Tak duża liczba zmobilizowanych obywateli była więc w stanie podważyć podstawy
reżimu, który utrzymać się może tylko i wyłącznie dzięki posłuszeństwu społeczeństwa. Odmowa lub
wycofanie tego posłuszeństwa przez wystarczającą liczbę ludzi, prowadzi do upadku nawet najbardziej
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opresyjnego systemu. W tym wypadku środki finansowe, jakimi dysponowała opozycja na Ukrainie, czy
pomoc Zachodu miały drugorzędne znacznie. Aby zmobilizować miliony obywateli, nie można przyjechać
z zagranicy i zapłacić ludziom, żeby wyszli na ulicę i przez wiele tygodni lub miesięcy mieszkali pod
namiotami w temperaturze 20 stopni poniżej zera, ryzykowali zdrowiem swoim i bliskich, doświadczali
represji. W takim przypadku chodzi już o mobilizację wokół idei, a nie o dolary z zagranicy. Należy również
pamiętać, że państwom zachodnim zdarzało się wspierać reżimy, które ruchy obywatelskie zamierzały
obalić. Nie zawsze więc Zachód opowiadał się za opozycją prodemokratyczną. Jednak pomimo takiego
wsparcia w sensie politycznym, finansowym i niekiedy militarnym, ruchy obywatelskie w wielu przypadkach
zwyciężały, np. w latach 80. XX w. ruch na Filipinach obalił prezydenta Ferdynanda Marcosa, pomimo że
był on wspierany do samego końca przez USA. Ostatnio, w 2011 r., państwa Zachodu wspierały reżimy Ben
Alego w Tunezji i Mubaraka w Egipcie. Dopiero gdy pod wpływem protestów ich rządy zaczęły się chwiać,
Zachód poparł ruchy opozycyjne. Wszystkie te przykłady pokazują, że kluczem do sukcesu jest organizacja i
strategia ruchu, a nie wsparcie zewnętrzne. Statystycznie rzecz ujmując, patrząc na ponad 100 przykładów
walki niezbrojnej o niepodległość przeciwko dyktatorom, okupacji czy kolonializmowi w okresie 1900-2006,
nie ma jednoznacznych dowodów, że wsparcie z zagranicy pomaga ruchowi obywatelskiemu zwyciężyć.
Ważna jest inwencja twórcza aktywistów, idee, które mobilizują i inspirują ludzi oraz strategia i taktyka
prowadzenia konfliktu pokojowego. To wszystko jest w rękach tych, którzy prowadzą walkę niezbrojną w
swoich społecznościach, a nie ludzi z zewnątrz czy działających w interesie obcych rządów.

Czy mógłbyś wyjaśnić znaczenie terminu „opór obywatelski”?

Opór obywatelski (civil resistance) można zdefiniować jako długotrwałą walkę bez przemocy lub długotrwałą
kontestację bez przemocy prowadzoną przez zwykłych ludzi. Jest to wyjaśnienie dość ogólne i automatycznie
pojawia się pytanie o różnice między ruchem oporu obywatelskiego a ruchem społecznym. Jest to różnica nie
tyle przedmiotu badania, ile podejścia badawczego. Badacze ruchów społecznych nie poświęcają tyle uwagi
efektywności stosowanych przez nie taktyk. Natomiast w badaniach „oporu obywatelskiego” kluczowa jest
analiza skuteczności strategii i taktyk stosowanych przez ruchy opozycyjne wobec reżimu. Jeszcze inaczej
można powiedzieć, że studia ruchów społecznych mają charakter wyjaśniający, bardziej „naukowy”. Z kolei
badacze oporu obywatelskiego koncentrują się na wymiarze taktyczno-strategicznym. Kampanie analizuje
się, podobnie jak w podejściu militarnym, pod kątem ich efektywności. Dlatego studia nad oporem obywatel-
skim nie są tylko i wyłącznie akademickim teoretyzowaniem, ale uwzględniają bardziej „praktyczne” aspekty.

Czyli w pewnym sensie wpisują się w obszar stosowanych nauk społecznych?

Zgadza się. Można powiedzieć, że studia oporu obywatelskiego to nie tylko art, ale również science. Mamy
tutaj do czynienia w pewnym sensie ze studiami nad „eksperymentami”, dzięki którym możliwe były sukcesy
ruchów bez przemocy. Tak jak w fizyce lub chemii, postęp możliwy jest dzięki eksperymentom, z których
wiele jest nieudanych. Dopiero gdy wyciąga się wnioski z nieudanych prób, możliwy jest eksperyment, który
zakończy się sukcesem. Wiele ruchów oporu obywatelskiego osiągało sukces czasami po latach nieskutecznej
walki. Dlatego należy analizować, jakie były wcześniejsze porażki i jakie z nich ruch wyciągnął wnioski. W
polskich realiach takim przykładem mogą być wystąpienia robotników w 1970 i 1976 r., które wykazały, że
taktyka wyjścia na ulice i bezpośrednia konfrontacja z siłami porządkowymi grozi jedynie rozproszeniem
demonstrantów i ofiarami. Dlatego m.in. w 1980 r. organizowano strajki i okupacje w zakładach pracy i
unikano konfrontacji ulicznych. Reżimowi było znacznie trudniej taki protest zlikwidować. Strajk mógł trwać
znacznie dłużej, kosztował władzę znacznie więcej niż protest czy demonstracja, jako że środki produkcji,
przychodu i zarobku były sparaliżowane. Pomogło to też w samoorganizacji komitetów robotniczych,
aprowizacji, komunikacji ze światem zewnętrznym. Doszło też do współpracy między intelektualistami a
robotnikami, czego zabrakło w 1968 czy 1970 r. Są to przykłady wyciągania wniosków z wcześniejszych
nieudanych konfrontacji z władzami komunistycznymi. Dlatego w analizie sukcesu „Solidarności”, podobnie
jak innych ruchów oporu obywatelskiego, należy uwzględniać wcześniejsze porażki ponoszone w walce
z reżimem i zbadać, jakie strategiczne wnioski organizatorzy ruchów z nich wyciągali. To robią analitycy
wojskowi w planowaniu lepszych strategii i taktyk walki zbrojnej. To także powinni robić aktywiści, jak i
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studenci ruchów oporu obywatelskiego.

Czyli w studiach nad oporem obywatelskim akcentuje się raczej sprawstwo podmiotowe, a nie uwarun-
kowania strukturalne?

Tak, podkreśla się znaczenie zwykłych ludzi, którzy mimo niesprzyjających warunków zdecydowali się
odmówić posłuszeństwa i robiąc to, zdali sobie sprawę, że posiadają ogromną siłę, której wcześniej nie
dostrzegali, ponieważ albo byli zdezorganizowani i apatyczni, albo starali się walczyć z reżimem indywi-
dualnie lub w małych grupach. Z perspektywy historii, ruchy bez przemocy występowały w krajach o
różnych systemach politycznych, stopniu kontroli i poziomie represji – w dyktaturach „osobistych” – jednego
człowieka, autorytaryzmach – opartych na przewodniej roli partii, wojska lub generalicji czy wąskiej elicie
biznesowo-politycznej. Ruch bez przemocy formował się i walczył w krajach o różnej strukturze i stratyfikacji
społecznej, odmiennym poziomie rozwoju gospodarczego, różnej religii i kulturze oraz w odrębnych epokach
technologicznych – zarówno w czasach czcionki Gutenberga, telegrafu i „bibuły”, jak też twittera i facebooka.
Uwarunkowania polityczne, wojskowe, społeczne, ekonomiczne czy kulturowe nie miały zatem wpływu
na pojawienie się czy nawet ostateczny rezultat walki bez przemocy. Nie chcę powiedzieć, że warunki nie
są ważne. One są istotne. Ale ruch społeczny jest w stanie przezwyciężyć niekorzystne uwarunkowania
– i nie dlatego, że nagle następuje ich strukturalna, odgórna zmiana, ale dlatego, że aktywiści poprzez
swoje działania wymuszają właśnie te zmiany, często kształtując je w taki sposób, aby otwierały one nowe,
kolejne możliwości, czyli przestrzeń do działań ze strategiczną korzyścią dla ruchu. To mi przypomniało o
Pomarańczowej Alternatywie w Polsce w latach 80-tych, która wykorzystywała komunistyczną rzeczywistość
do jej własnego podważania i wyśmiewania. Był to przykład umiejętnej eksploatacji do efektywnej walki
z reżimem istniejących uwarunkowań, stworzonych do podtrzymania komunistycznej władzy. Działanie
podmiotowe (agency) może zatem być strategicznie „mądrzejsze” od struktury (structure) oraz uwarunkowań,
którymi jest otoczona i przysłowiowo ograniczona. Jeżeli aktywiści myśleliby inaczej, nigdy nie podjęliby
walki z autorytarnym reżimem, a my nie mówilibyśmy dzisiaj o „Solidarności”.

Jaka jest geneza terminu „opór obywatelski”?

Można sięgnąć do XVI-wiecznego francuskiego pisarza Étienne‘a de La Boétie i jego „Dyskursu o ochot-
niczym poddaństwie”, aby przeczytać o tym, gdzie prawdziwa władza znajduje się — nie u monarchy,
ale w społeczeństwie, a szczególnie w jego zdolności do niezbrojnego oporu cywilnego, który zagraża
władzy. Amerykański myśliciel Henry David Thoreau w połowie XIX wieku pisał o oporze obywatelskim
przeciwko niesprawiedliwemu prawu i rządom. Sam nawet wypowiedział posłuszeństwo obywatelskie,
sprzeciwiając się nałożonym na niego podatkom, za co został aresztowany. Jednak przejście od teorii do
masowej praktyki oporu obywatelskiego, w tym strategicznego planowania oraz egzekucji konfliktu bez
użycia przemocy, zawdzięczamy Mahatmie Gandhi’emu w latach 30. XX wieku. Początkowo, z braku lepszej
terminologii, Gandhi odnosił się do swojej walki jako rodzaju „oporu pasywnego” (passive resistance). Jednak
termin ten definiował walkę bez przemocy zbyt statycznie i ugodowo. Opór pasywny był także kojarzony z
mniej efektywną formą konfliktu, w odróżnieniu od walki zbrojnej – aktywnej lub czynnej. Termin „oporu
pasywnego” zapożyczył Gandhi prawdopodobnie od węgierskiego ruchu oporu bez przemocy z lat 50. XIX w.
Historia tego ruchu, którego liderem był Ferenc Deák, jest mało znana w Polsce. Monarchia austro-węgierska
powstała nie dlatego, że Lajos Kossuth podjął walkę zbrojna w 1848 r., którą przegrał z kretesem, ale dlatego,
że w latach 50. Węgrzy stworzyli ruch oporu obywatelskiego. Ruch ten posługiwał się pojęciem „oporu
pasywnego”. Organizowano bojkoty, odmawiano gościnności żołnierzom austriackim, nie płacono podatków.
Równocześnie promowano język i kulturę węgierską, umacniając węgierską świadomość narodową. Mobili-
zacja społeczeństwa węgierskiego – nie do walki zbrojnej, a raczej do sprzeciwu pokojowego – zwiększyła
koszty, jakie monarchia habsburska ponosiła, aby kontrolować (jak i germanizować) niesfornych Węgrów.
W rezultacie doprowadziło to do tego, że Austriacy zdecydowali się negocjować z ruchem kierowanym
przez Deak’a. Uznali, że nie można rządzić Węgrami bez pomocy i akceptacji samych Węgrów. Dlatego
zgodzili się na autonomię i utworzenie dualistycznej monarchii. Tak na marginesie, to na Węgrzech do
dzisiaj czci się Kossutha jako heroicznego bohatera, a nie Deáka, co jest wielką ironią historii, jako że mniej
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efektowna walka bez przemocy okazała się bardziej efektywna i pożyteczna dla narodu węgierskiego niż
zbrojne wystąpienia. Podobnie jak w Polsce, ceni się raczej powstańców, a nie np. zwolenników pracy
organicznej. Mahatma Gandhi czytał o Deáku i jego ruchu oporu i był nim zafascynowany. Uważał, że to
samo można zrobić w Indiach. Gandhi uważnie śledził i czytał wiele o rewolucji 1905 r. w Rosji, która była
wystąpieniem masowym Rosjan bez użycia przemocy. Wprawdzie car stosował przemoc, ale sukcesy, m.in.
zgodę na utworzenie Dumy, uzyskali ludzie, którzy nie posiadali broni – dzięki strajkom czy demonstracjom.
Wracając do terminologii, początkowo Gandhi posługiwał się więc terminem „oporu pasywnego.” Później
zdał sobie sprawę, że stosowane przez jego ruch w Indiach taktyki oporu obywatelskiego są tak naprawdę
dalekie od jakiejkolwiek pasywności. Skonstatował, że to, co on i wielu innych jego współrodaków robi, jest
rodzajem walki czynnej. Dlatego zaproponował termin „opór obywatelski” (civil resistance).

Kiedy terminem tym zaczęto posługiwać się w badaniach naukowych?

Pojęcie „opór obywatelski” (civil resistance) spopularyzowali w swoich publikacjach Brytyjczycy, szczególnie
Adam Roberts, profesor z Oksfordu i przewodniczący Brytyjskiej Akademii Nauk. Argumentował on, że
właściwy jest termin obywatelski (civil), gdyż obywatele są uczestnikami ruchu i robią to w sposób pokojowy,
bez użycia broni. Z kolei określenie opór (resistance) jest zdaniem Robertsa zasadne, gdyż ci zorganizowani
obywatele podejmują różne działania, które zwiększają koszty, jakie reżim zmuszony jest ponieść dla kontroli
społeczeństwa. Często są to akcje bezpośrednie, konfrontacyjne, jak strajki, protesty czy demonstracje, ale
również „praca organiczna”. W Wielkiej Brytanii prowadzono także badania nad „obroną obywatelską”
(civil defence). Zwolennicy tego podejścia, którzy byli również pacyfistami do jakiegoś stopnia, uważali, że
państwa mogą bronić się bez armii, tylko i wyłącznie przy pomocy mobilizacji społecznej. Były to studia
teoretyczne, w których partycypował również Gene Sharp. Okazja do praktycznych aplikacji pojawiła się na
przełomie lat 80. i 90. XX w. na Łotwie i Estonii, gdzie Gene Sharp był jednym z konsultantów w okresie
przemian ustrojowych w państwach bałtyckich. Rozważano tam nową strategię obrony narodowej, w oparciu
o koncepcję „obrony obywatelskiej”. Zdawano bowiem sobie sprawę, że państwa te, gdyby nawet posiadały
armie, to nie miałyby żadnych szans w konfrontacji z Rosjanami. Uznano, że nie ma możliwości uniknięcia
okupacji, jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się zaatakować, więc nie było dużego sensu bronić granic zbrojnie.
Dlatego koncepcja, którą rozważano, polegała na zastosowaniu strategii walki bez przemocy wobec okupanta.
Miała ona polegać na całkowitej odmowie posłuszeństwa w wypełnianiu rozkazów, obywatelskim nieposłu-
szeństwie, strajkach, itd. Okupant musiałby zaangażować tysiące administratorów i zasobów finansowych
w celu kontroli kraju, co przełożyłoby się na ogromne koszty rządzenia podbitym państwem. Ostatecznie
koncepcji tej nie przyjęto, gdyż państwa bałtyckie stworzyły swoje siły zbrojne i rozpoczęły negocjacje z
NATO. Niemniej koncepcja „obrony obywatelskiej” miała wpływ na badania nad oporem obywatelskim.

Jaka jest relacja pomiędzy terminem „opór obywatelski” (civil resistance) a takimi pojęciami jak „opór
bez przemocy” (nonviolent resistance) czy „działanie bez przemocy” (nonviolent action)?

Przede wszystkim Gene Sharp chciał dokonać rozróżnienia pomiędzy strategicznym ruchem oporu bez
przemocy, którego był zwolennikiem, a podejściem skrajnie pacyfistycznym, mówiącym że nie można
skrzywdzić nawet motyla i należy dążyć do pokoju a nie konfliktu. Sharp zarezerwował termin nonviolent dla
strategicznego działania bez przemocy, zaś nonviolence miało odnosić się do postaw pacyfistycznych. Jednak
pomimo tej dystynkcji, termin nonviolent zbyt często kojarzył się z wycofaniem i biernością charakterystyczną
dla pacyfizmu, a nie konstruktywną strategią ruchu oporu. Dlatego badacze brytyjscy uważali, że lepszym
terminem jest „opór obywatelski” (civil resistance), który pozwala uniknąć pacyfistycznych skojarzeń. Innym
rozwiązaniem jest dodanie do nonviolent terminu conflict. Konflikt bez przemocy (nonviolent conflict) nie
kojarzy się już z etycznym zamiłowaniem do pokoju, ale akcentuje wymiar konfrontacji. Tego terminu
używa w swoich publikacjach Peter Ackerman, jest on też częścią nazwy naszej organizacji (International
Center on Nonviolent Conflict). W języku angielskim używa się też terminu waging nonviolent conflict,
co można przetłumaczyć jako prowadzenie lub toczenie konfliktu bez przemocy. Jednak nie oddaje to
w pełni konotacji terminu waging. W języku angielskim, chodzi tutaj o atak, wymiar ofensywny, zdecy-
dowane uderzenie przy pomocy określonej strategii, niemal blitzkrieg. Kluczowe jest tu powodowanie,
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rozniecanie konfliktu, a nie jego zażegnanie. Dobrze to rozumiał Vaclav Havel, który w książce Disturbing
the Peace pisał, że sam pokój – lub brak konfliktu – może nam nie wystarczyć. „Pokój” w Czechosłowa-
cji był jego zdaniem martwy i niesprawiedliwy. Z takim „pokojem” – pisał Havel – trzeba walczyć i burzyć go.

Zdaniem wielu autorów, działanie bez przemocy (nonviolent) jest bardziej efektywne niż przemoc (vio-
lent). Jakie argumenty przemawiają za takim stanowiskiem?

Gene Sharp napisał, że walka bez przemocy jest typem „politycznego ju-jitsu”. Moim zdaniem, jeszcze
lepszym terminem jest określenie „polityczne aikido”, gdyż w walce z przeciwnikiem używa się jego własnej
siły. Ilustrację stanowi fenomen backfire, który łatwiej może się zdarzyć, gdy stosowana jest strategia bez
przemocy. Na przykład represje w stosunku do pokojowych demonstrantów, jeśli zostaną odpowiednio
nagłośnione, mogą bardzo silnie i negatywnie uderzyć wizerunkowo w reżim. Jego legitymizacja zostaje
podważona, a przemoc w stosunku do nieuzbrojonych demonstrantów budzi sympatię innych. Łatwiej też
obudzić społeczność międzynarodową, gdy dojdzie do masakry nieuzbrojonych demonstrantów niż wtedy,
gdy siły rządowe będą pacyfikowały uzbrojoną partyzantkę lub terrorystów.

Backfire można byłoby „luźno” przetłumaczyć na język polski jako „rykoszet”? Kule wystrzelone przez
rządowych żołnierzy lub policjantów do nieuzbrojonych ludzi rykoszetem uderzają w rząd?

Tak, rykoszet jak najbardziej, rykoszet społeczny czy rykoszet polityczny. Może on mieć dwa wymiary. Po
pierwsze, wewnętrzny, gdy zwiększy sympatię dla ruchu wśród społeczeństwa i spowoduje mobilizację
nowych członków. Po drugie, zewnętrzny, kiedy rykoszet przyciągnie sympatię i pomoc społeczności mię-
dzynarodowej. Może np. przyczynić się do podjęcia działań dyplomatycznych albo interwencji zbrojnej. Ale
należy pamiętać, że jest wiele przypadków historycznych, gdy przemoc i masakry nie wywołały rykoszetu.
Wprowadziłbym także pojęcie rykoszetu pozytywnego i negatywnego. Pozytywny jest wtedy, gdy pomaga
w walce bez przemocy – zwiększa sympatię i mobilizuje innych. Negatywny rykoszet ma natomiast miejsce
wtedy, gdy np. stłumienie nieuzbrojonej demonstracji powoduje porzucenie tej strategii i zwrócenie się w
kierunku walki zbrojnej. W Sharpville w RPA doszło w 1960 r. do masakry pokojowej demonstracji, co było
początkiem walki zbrojnej. Aktywiści z Afrykańskiego Kongresu Narodowego (AKN) doszli do konstatacji,
że walka bez użycia broni doprowadziła do masakry. Ten bezduszny reżim rozumie tylko przemoc. W
związku z tym, należy użyć jej przeciwko reżimowi. Szkoda, że nauki chińskiego starożytnego stratega
wojskowego Sun Tzu nie zostały wzięte pod uwagę – użyj takich taktyk, których twój przeciwnik nie zna.
Jeżeli przeciwnik tak dobrze rozumie przemoc, to po co jej używać? Walka – bez przemocy czy zbrojna
– szczególnie przeciwko fizycznie silniejszemu oponentowi – polega przede wszystkim na wykonywaniu
ruchów, które nie są zrozumiałe dla przeciwnika i będą zmuszały go do ciągłej reakcji raczej niż inicjatywy.
Ten efekt można łatwiej osiągnąć gdy stosuje się metody walki bez przemocy, których przeciwnik – szcze-
gólnie ten dysponujący środkami przemocy i używający represji fizycznej, jak reżim apartheidu w RPA –
jest mało świadomy i po prostu nie rozumie, co zmusza go do popełniania błędów, które mogą prowadzić
do większej mobilizacji antyrządowej. Jest więc przysłowiowym szczęściem, że AKN był tak nieudolny w
prowadzeniu działań zbrojnych. Były one nieregularne i ostatecznie oddano pole do działania niezbrojnej
sile społeczno-politycznej skupionej wokół Zjednoczonego Frontu Demokratycznego. Wracając do rykoszetu,
zdarza się również, że nie ma rykoszetu ani w sensie pozytywnym, ani negatywnym. Nie ma po prostu
żadnych szerszych konsekwencji np. stłumienia demonstracji czy strajku. Wyjaśnia to badacz australijski
Brian Martin. Na przykład rząd może zdyskredytować tych, którzy uczestniczyli w demonstracji, przedstawić
ich jako terrorystów. Może także stworzyć komisje wyjaśniające i w ten sposób rozładować napięcie społeczne
związane z tym zdarzeniem. Można również przekupić lub zastraszyć świadków, „wybielić” tych, którzy
zbrodni dokonali, przestawić ich jako patriotów broniących porządku przed anarchią i chaosem. Z kolei ruch
bez przemocy, używając różnych taktyk, także medialnych, może starać się przedstawić to samo zdarzenie
w innym świetle, tak, żeby jednak uderzyło ono rykoszetem w rząd. Wszystko więc zależy od tego, kto z
uczestników tej konfrontacji będzie taktycznie bardziej efektywny w swoich działaniach.
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Wiele zależy jednak od przestrzeni informacyjnej. Od istnienia alternatywnych źródeł informacji w sy-
tuacji, gdy rząd kontroluje przekaz.

Ale to też jest zadanie ruchu oporu, element strategicznego myślenia i działania, żeby stworzyć alternatywne
media. Tworzyć np. prasę podziemną, tak jak w Polsce w latach 80. Współcześnie ważny np. jest dostęp
do mediów społecznościowych. Na przykład opozycjoniści syryjscy starają się dokumentować zdarzenia,
tłumaczyć na język angielski i przekazywać za granicę, używając głównie youtube’a i facebooka.

Czy typ sytemu politycznego ma znaczenie dla powodzenia oporu obywatelskiego?

Erica Chenoweth i Maria J. Stephan analizują w swojej pracy Why Civil Resistance Works 106 kampanii bez
użycia przemocy, przeciwko dyktatorowi, przeciwko okupacji, za samostanowieniem. Ruchy tego typu
występowały w różnych systemach mniej lub bardziej otwartych: personalistycznych (one person rule),
jednopartyjnych czy zdominowanych przez jeden lub kilka klanów lub grup etnicznych. Autorki nie znalazły
korelacji między typem systemu politycznego a występowaniem czy wygraną ruchów bez przemocy. Inne
studia wskazały, że czynnik systemu politycznego, a raczej jego pewna cecha, może być statystycznie bardziej
istotna. Zwykle rządy autorytarne są scentralizowane, dlatego lepiej „widoczny” jest cel: dyktator, partia
władzy, junta, klika itp. W państwie autorytarnym ruch oporu często jest jedynym sposobem zmiany sytuacji,
gdyż obywatele nie mogą się odwołać do sądu, mediów czy wybrać swoich przedstawicieli w uczciwych
wyborach. Natomiast trudniej jest zmobilizować ludzi do uczestnictwa w ruchu sprzeciwu w państwach
demokratycznych, gdzie istnieją tradycyjne kanały wpływu na rząd. To stanowi poważne wyzwanie dla
mobilizacji społecznej, gdyż ludzie kalkulują: po co angażować się, jeśli za rok będą wybory i można będzie
głosować lub pewne sprawy rozstrzygnąć w sądzie czy przez odpowiednie grupy nacisku. Ponadto w
systemach demokratycznych cel nie jest tak widoczny, jak w systemach autorytarnych. Przykładem mogą
być aktualne ruchy okupacyjne w demokracjach zachodnich. Kto właściwie jest przeciwnikiem? Prezydent
Obama czy Kongres, czy może gubernatorzy i poszczególne stany? A może korporacje lub banki? Jeśli
zdecydujemy np. że banki, to pojawiają się kolejne wątpliwości. Banki mogą posiadać różny status: mogą być
komercyjne, państwowe, społeczne itd. Czy wszystkie banki są naszym przeciwnikiem czy tylko niektóre?
Jeśli te banki działały w granicach obowiązującego prawa, to może potrzebna jest zmiana prawa aby zmienić
sposób działania instytucji finansowych? W takim przypadku należy „zmusić” Kongres do działania, ale przy
dużej decentralizacji państwa być może potrzebne będą działania w poszczególnych stanach. Natomiast, jak
już wspomniałem, w państwie autorytarnym nie ma tego typu wątpliwości. Nie można odwołać się do sądu,
nie można liczyć na sukces w wyborach powszechnych, nie można nagłośnić pewnych kwestii w mediach.
Pozostaje samoorganizacja i działanie w ramach ruchu oporu. W stwierdzeniu, że w demokracjach trudniej
zmobilizować się do zbiorowego działania w ruchu tkwi jednak pewna ironia. Reżimy w Syrii czy w Maroku,
Arabii Saudyjskiej czy w Bahrajnie są nieporównywalnie bardziej represyjne w stosunku do obywateli, niż
siły policyjne np. w demokratycznej Hiszpanii. Nieporozumieniem było porównywanie się uczestników
ruchów okupacyjnych w państwach zachodnich z rewolucjonistami w Tunezji czy Egipcie i doszukiwanie
się jakiegoś ponadnarodowego trendu w tych wszystkich wydarzeniach. To tak samo jakby doszukiwać
się daleko idących analogii pomiędzy wydarzeniami roku 1968 we Francji i w Polsce, uzasadniając, że w
obu krajach protestowali studenci. Ogólnie ujmując, trudniej zmobilizować się do zbiorowego działania
w demokracji, gdyż społeczeństwo jest apatyczne. Z kolei w państwach autorytarnych przeszkodą jest
obawa o zdrowie i życie protestujących. W państwach autorytarnych jest mniej apatii, a więcej strachu. W
demokracjach mniej strachu, a więcej apatii. W rezultacie w jednym i drugim przypadku samoorganizacja i
mobilizacja jest wyzwaniem.

Apatia w demokracji w sensie braku aktywności w przestrzeni publicznej, koncentracji na życiu prywat-
nym?

Tak, w sensie wycofania się z życia publicznego. Zarazem ograniczenie swojej aktywności obywatelskiej do
udziału w wyborach co cztery lata.
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Jakie przypadki historyczne uważasz za modelowe przykłady civil resistance?

Myślę, że każda kampania jest ważna, gdyż z teoretycznego, ale także praktycznego punktu widzenia
pomaga zrozumieć, dlaczego działania danego ruchu zakończyły się sukcesem lub porażką. Wcześniej mó-
wiłem o ruchu Gandhiego w Indiach, Ferenca Deak’a na Węgrzech i polskiej „Solidarności”. Można również
zwrócić uwagę na walkę niepodległościową, która doprowadziła do powstania Stanów Zjednoczonych, a
która jest zwykle kojarzona z walką zbrojną rozpoczętą w 1776 r. Jednak wcześniej, przez około 10 lat była
prowadzona walka bez przemocy. Organizowano bojkoty zarówno dóbr przeznaczonych do eksportu, jak też
tych importowanych z Wielkiej Brytanii. To zachwiało brytyjskimi przychodami z kolonii amerykańskich,
które w ciągu 10 lat spadły o połowę. Brytyjczycy nadal utrzymywali kosztowną administrację, ale nie
czerpali już takich zysków jak poprzednio. Bojkot ekonomiczny okazał się niezwykle skuteczny. Mieszkańcy
kolonii rozpoczęli również tworzenie własnych instytucji politycznych i sądowniczych, które zastępowały
brytyjskie. Należy także podkreślić, że w walkę bez przemocy zaangażowały się wszystkie kolonie oraz
różne środowiska i kategorie społeczne. Na przykład, kobiety zaczęły produkować własną odzież, aby
uniezależnić się od dostaw z Wielkiej Brytanii. Być może, gdyby Amerykanie byli świadomi sukcesów
odnoszonych w walce bez przemocy, to nie doszłoby do konfrontacji zbrojnej. Prawdopodobnie doszłoby
do interwencji wojsk brytyjskich, ale wcześniej lub później utrzymywanie kolonii stałoby się całkowicie
nieopłacalne przy tak dużym oporze bez przemocy. Może proces uniezależnienia byłby dłuższy, ale z
podobnym rezultatem i bez ofiar oraz zniszczeń. Interesujące przykłady można odnaleźć także w historii
Iranu, np. tzw. kampania bojkotu tytoniu w 1882 – mobilizacja przeciwko dominacji Brytyjczyków i Rosjan.
Wiemy o ruchu oporu w Birmie, który był aktywny w latach 80. i 90. XX wieku, ale walkę bez przemocy
przeciwko Brytyjczykom prowadzono tam już w latach 30. i 40. W czasie drugiej wojny światowej istniał
ruch oporu bez przemocy w Polsce, w Danii, w Norwegii a także w samym Berlinie, gdzie w 1943 tysiące
Niemek przeciwstawiło się Gestapo i Gebbelsowi, żądając (z sukcesem) oswobodzenia swoich żydowskich
mężów. Warto również wspomnieć o ruchach afrykańskich, aktywnych w okresie dekolonizacji, np. w
Ghanie czy Zambii i oczywiście o ruchu przeciwko apartheidowi w RPA. Niesamowitym przykładem jest
historia ruchu oporu w Bangladeszu w latach 40. i 50. XX w. Był to ruch w obronie języka Bangla, a
przeciwko dominacji języka mniejszościowego Urdu, który stał się językiem państwowym Pakistanu. Ten
ruch „językowy” przyczynił się do wytworzenia się świadomości narodowej. Kolejne przykłady to ruch
matek zaginionych w Argentynie w latach 70. i 80. XX wieku oraz ruch obywatelski w Chile w latach 1983
1986. Wreszcie ruchy bez przemocy w Czechosłowacji, Niemczech Wschodnich czy Mongolii przeciwko
dyktaturze komunistycznej, Rosjan przeciwko puczowi Janajewa w sierpniu 1991 roku, i rewolucje po 2000 r.
nie tylko „kolorowe”, ale także „cedrowa” rewolucja w Libanie w 2005 r.

To są przykłady z bardzo różnych kontekstów historycznych. Czy wszędzie udało się utrzymać dyscy-
plinę działania bez przemocy?

Tak naprawdę to trudno znaleźć przykład ruchu oporu, w którego działaniach nie zaistniały jakieś epizody
przemocy. Chodzi o przemoc ze strony uczestników ruchu, a nie autorytarnego przeciwnika, który używa
przemocy na co dzień. Jednak należy zawsze postawić pytanie, czy właśnie te epizody przemocy zdecydowały
o upadku dyktatora lub systemu. Czy ruch zwyciężył dlatego, że jakaś marginalna grupa pobiła lub nawet
zabiła kilku policjantów lub podłożyła bombę, doprowadzając do zniszczeń i ofiar śmiertelnych? Z reguły
odpowiedź jest negatywna, gdyż marginalna przemoc nie zmieni układu sił na rzecz ruchu. Wręcz przeciwnie,
niezachowanie dyscypliny pokojowej obraca się często przeciwko ruchowi. Przemoc daje doskonałą broń
dyktatorowi, który usprawiedliwia własne represje tym, że strzela się do władzy. Dlatego tak ważne jest, aby
ruch obywatelski nie dał tego typu pretekstu swojemu przeciwnikowi. Ponadto, eskalacja przemocy przez
ruch społeczny zniechęca innych do uczestnictwa, do wyjścia na ulicę, do organizowania się. Szczególnie
marginalizuje kobiety. Może też prowadzić do polaryzacji ruchu, gdy część uczestników jest zwolennikami
działań radykalnych, a pozostali umiarkowanych. Czas i energia może być marnowana na dyskusje o
wyborze strategii – przemoc czy pokojowy opór – zamiast skupienia się na analizie optymalnych taktyk w
ramach jednej, dominującej i bardziej efektywnej strategii.

Druga część wywiadu zostanie opublikowana w numerze 2/2013
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W 2012 roku ukazała się praca zbiorowa zatytułowana Contemporary Theorists for Medical Sociology,
będąca już ósmą pozycją z serii wydawniczej „Critical Studies in Health and Society”. Publikacje te
stanowią przykład, wciąż silnie zaznaczającego swoją obecność, nurtu krytycznego w zachodniej socjologii
medycyny, zdrowia i choroby. Redaktor recenzowanej publikacji, Graham Scambler, jest jednym z bardziej
znanych brytyjskich socjologów medycyny, reprezentujących krytyczną perspektywę w socjologii. O jego
zaangażowanym podejściu może świadczyć chociażby sformułowana przez niego „hipoteza chciwych drani”
(„greedy bastards hypotesis”1), z której korzysta, opisując pogłębianie się nierówności zdrowotnych w
Wielkiej Brytanii. Proces ten tłumaczy jako niebezpośredni (i często niezamierzony) efekt zachodzących
nieprzerwanie zachowań adaptacyjnych umiejscowionych w centrum aparatu państwa, brytyjskiej „elity
władzy” oraz wywierających na nią naciski elit biznesowych („capitalists-executive”) (Scambler 2004: 86). W
takim właśnie duchu Scambler myśli również o funkcji, jaką może pełnić recenzowana pozycja. Może ona
stanowić mianowicie rodzaj katalizatora skłaniającego socjologów medycyny i innych zainteresowanych tą
problematyką do pogłębionej „refleksyjności” i zwrócenia się w kierunku teorii. Przyjęcie takiego stanowiska,
jak pisze autor we wstępie, uzasadnione jest powstawaniem czegoś, co określa on mianem „nowej Anglii”,
czyli Anglii rządzonej przez „neo-Thatcherystowską” koalicję Davida Camerona. Jest ona zaangażowana,
zdaniem Scamblera, w ponowne „utowarowienie” („re-commodification”) tego wszystkiego, co związane
jest ze zdrowiem, w tym brytyjskiej państwowej służby zdrowia (Scambler 2012: 6). Jeśli zgodzimy się z
jego krytyczną oceną postępującego procesu komercjalizacji opieki zdrowotnej, to obserwowana również w
Polsce ekonomizacja służby zdrowia powinna skłonić rodzimych socjologów medycyny do zapoznania się z
recenzowaną publikacją.

Recenzowana praca jest zbiorem dziesięciu artykułów, z których każdy stanowi propozycję aplikacji
dobrze znanych teorii społecznych w obszarze badań nad zdrowiem i chorobą. Część przywoływanych
wpływowych teoretyków (Niklas Luhmann, Immanuel Wallerstein, Manuel Castells, Margaret Archer) nie
jest kojarzona z problematyką mieszczącą się swym zakresem w socjologii medycyny i to przede wszystkim
czyni tę publikację tak interesującą.

W artykule „Foucault, health and healthcare” Alan Petersen analizuje kluczowe idee francuskiego filozofa:
jak były i jak mogą być wykorzystywane w badaniach w obszarze zdrowia i opieki zdrowotnej. Na kilku
stronach dokonuje on przeglądu różnych pomysłów Foucaulta dotyczących ciała, zdrowia publicznego i
ryzyka, biologicznego obywatelstwa, społecznego znaczenia praktyk medycznych i dyskursów związanych

1 Słowo „bastard”, oprócz najbardziej pierwotnego znaczenia „bękart”, można też przetłumaczyć na polskie określenie
„sukinsyn” ponieważ używane jest ono w potocznym angielskim zamiennie z obraźliwym „son of the bitch”. Doprecyzo-
wanie tej kwestii wydaje się uzasadnione, gdyż pokazuje „krytyczność” i zaangażowanie u wspomnianego badacza. Co
więcej, na podstawie obserwacji zmian w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej, Scambler uważa, że jego hipoteza, którą
sformułował w latach dziewięćdziesiątych, współcześnie jest jeszcze bardziej użyteczna (Scambler 2012).

http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl
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z niepełnosprawnością, opisując również ich recepcję we współczesnej socjologii medycyny. Koniec tekstu
Petersen poświęcił słabym punktom myśli Foucaulta i jego kontynuatorów.

Paul Higs w artykule „Consuming Bodies: Zygmunt Bauman on the difference between fitness and
health”, skupia się na terminie „kondycja” („fitness”) oraz na rozważaniu różnic między nim a pojęciem
zdrowia. Zastanawia się mianowicie nad tym, jak wszechobecne w współczesnym konsumpcyjnym świecie
pragnienie bycia „w formie” powinno zmienić sposób rozumienia pojęcia zdrowia w ramach uprawiania
socjologii medycyny i socjologii ciała. Można przypuszczać, że tekst powinien zainteresować osoby, które
szukają teoretycznych inspiracji do rozważań na temat „healthismu” i prognoz, w jakim kierunku zmierzać
będą oddolnie sterowane procesy medykalizacji.

Nastepny tekst autorstwa Gemmy Edwards („Jürgen Habermas: politics and morality in health and
medicine”) dotyczy zastosowania Habermasowkiej koncepcji kolonizacji „świata życia” przez „system” w
krytycznych badaniach procesu medykalizacji, wiedzy medycznej, relacji lekarz - pacjent i innych typowych
dla socjologii medycyny tematów. Zdaniem autorki, konflikt między „systemem” a „światem życia” widoczny
jest również na styku państwa, rynku i zdrowia. Linia frontu przebiegać ma pomiędzy codziennymi
praktykami komunikacyjnymi, z jednej strony, a pieniędzmi i władzą z drugiej. Konflikt ten rodzi pewną
ilość etycznych i politycznych problemów związanych ze zdrowiem i medycyną. Habermas daje też, według
autorki, teoretyczne narzędzia pomagające w opisie ruchów społecznych koncentrujących się na zdrowiu, jak
również zjawisk kolonizacji i oporu w obszarze publicznej służby zdrowia.

W czwartym rozdziale („Luhmann’s social systems theory, health and illness”) Barry Gibson i Olga Boiko
zdecydowali się na krótką prezentację „teorii systemów społecznych” Niklasa Luhmanna i jej dotychczaso-
wego zastosowania w badaniach nad zdrowiem i chorobą. Według nich, w analizach tego typu należy się
przede wszystkim skupić na kwestii organizacji i aktualizacji komunikacji dotyczącej zdrowia i choroby. W
ostatniej części artykułu autorzy prezentują przykład takiego wykorzystania teorii Luhmanna. Chodzi o
omówienie wyników własnych badań jakościowych polegających na analizie formalnej narracji dotyczącej
codziennego problemu wielu ludzi, jakim jest nadwrażliwość zębiny.

Kolejny rozdział autorstwa Sashy Scambler („Bourdieu and the impact of health and illness in the
lifeword”) składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to przegląd podstawowych kategorii Pierre’a Bourdieu,
a mianowicie: „pola”, „kapitału”, „habitusu”, „cielesnej hexis”. To także próba określenia pozycji, jaką
francuski socjolog zajmuje w sporze struktura/działanie. Druga część stanowi natomiast prezentację badania
współautorstwa Sashy Scambler, w którym wykorzystano powyżej wymienione kategorie. Dane empiryczne
pozyskane zostały za pośrednictwem wywiadów jakościowych przeprowadzonych z rodzinami dzieci
cierpiących na rzadkie schorzenie o genetycznej etiologii, tzw. chorobę Battena. Na ich podstawie autorka
usiłuje pokazać, że ramy koncepcyjne Bourdieu znajdują zastosowanie w wyjaśnianiu tego, jak zdrowie i
choroba wpływa na życie codzienne.

W szóstym w kolejności artykule recenzowanej publikacji („Merleau-Ponty, medicine and the body”)
jego autor, Nick Crossley, zauważa, że ze wszystkich obszarów życia badanych przez socjologów medycyna
w największym stopniu odnosi się do ciała („the body”). Praktyki medyczne umiejscawiają chorobę oraz
zdrowie w ciele pacjenta, co więcej, same są „ucieleśnione” („embodied”). Jak pisze Crossley, interwencje
medyków są możliwe poprzez doświadczanie zmysłowe i fizyczne. Wiedza medyczna to wiedza o ciałach
kategoryzowanych poprzez ucieleśnione interwencje, tzn. interwencje „ciała” (lekarza) na ciele (pacjenta).
Wg Crossley’a właśnie to powinno zwrócić uwagę socjologów medycyny na filozofię Maurice’a Merleau-
Ponty’ego, którego nazywa „filozofem ucieleśnienia”. Między innymi zwraca uwagę na sprzeciw filozofa
wobec Kartezjańskiego dualizmu umysł-ciało, z którego może wynikać biologiczny redukcjonizm pojawiający
się w pewnych obszarach medycyny. Crossley twierdzi, że krytyka ta może być użyteczna dla socjologów
medycyny, ponieważ Merleau-Ponty unika problemu idealizmu i relatywizmu, czasem pojawiającego się w
wyniku zastosowania w naukach społecznych perspektywy konstrukcjonistycznej. Drugim ważnym tematem
rozważań socjologicznych może być zauważony przez Merleau-Ponty’ego częsty problem, jaki mają ludzie z
percepcją faktu, iż „są ciałami”. Według Crossley’a, rzuca to nowe światło na badania socjologów dotyczące
aktywności i zaniedbań zdrowotnych, które są dość trudne do zinterpretowania z socjologicznej perspektywy,
zwłaszcza w kontekście tak mocno eksponowanej świadomości zdrowotnej i dowartościowania ciała w epoce
późnej nowoczesności. Ponadto, filozofia Merleau-Ponty’ego może również pomóc w wyjaśnianiu, w jaki
sposób choroba wydobywa ciało z „tła” na „pierwszy plan” naszego doświadczania. W końcu Crossley
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proponuje, by francuskim filozofem zainteresowali się ci, których przedmiotem badań są same praktyki
medyczne, lekarskie interwencje.

Zaskakującym teoretykiem, który znalazł się w tej publikacji, jest Immanuel Wallerstein. Autorzy artykułu
(„World systems theory and the epidemilogical transition”), Martin Hyde i Anthony Rosie, łączą w nim
teorię systemu światowego Wallerstaina z teorią przejścia epidemiologicznego. Uważają oni bowiem, że takie
zestawienie może wspomóc rozwój tych jakże ważnych koncepcji. Mimo łączących je podobieństw (analiza
procesów na poziomie makro, historycyzm i teoria modernizacji przyjęta jako punkt wyjścia), Hyde’a i Rosie’a
zaskakuje brak dotychczasowych prób ich zestawienia. Co więcej, każdą z teorii charakteryzują pewne
niedostatki, które mogą być uzupełnione z pomocą tej drugiej. Po pierwsze, analizy dotyczące zdrowia
populacji, szczególnie dzietności i umieralności, stanowią ważny składnik oceny poziomu nierówności
pomiędzy krajami, a przecież celem teorii systemu światowego jest wyjaśnianie tychże różnic. Po drugie, teorii
przejścia epidemiologicznego według autorów charakteryzuje się podejściem zbyt „państwo-centrycznym”,
z kolei teoria systemu światowego może zaoferować spojrzenie szersze. Pozwala ona wyjaśniać poziom
zdrowia w danej populacji za pomocą czynników wynikających z przynależności danego kraju do centrum,
semi-peryfrerii bądź peryferii systemu światowego.

Celem następnego rozdziału („Archer, morphogenesis and the role of agency in the sociology of health
and illness”), autorstwa Grahama Scamblera, jest prezentacja pewnych możliwości zastosowania w „socjologii
nierówności zdrowotnych” ujęcia morfogenetycznego oraz koncepcji „sprawstwa” Margaret Archer. Ujęcie
morfogenetyczne stoi w opozycji zarówno wobec jednostronnych teorii socjologicznych (wyjaśniających
rzeczywistość społeczną albo poprzez strukturę, albo ludzkie działania), jak i integrujących oba wymiary w
jeden (jak jest na przykład w teorii Anthony’ego Giddensa). Specyfika ujęcia Archer polega na uwzględnianiu
obu tych poziomów, z tym, że są one rozdzielne, tzn. mają swoiste cechy, poprzez które wzajemnie na
siebie oddziałują. Proces ten jest rozłożony w czasie: uwarunkowane strukturalnie, ale wciąż refleksyjne
jednostki podejmują interakcję, po czym następuje dostosowanie się struktury. Scambler, korzystając więc
z pojęcia „sprawstwa” charakteryzującego refleksyjne jednostki, które z kolei są w stanie wpływać na
struktury społeczne, stara się pokazać, w jaki sposób zasobna we władzę i pieniądze mniejszość „chciwych
drani” (elit biznesowych i politycznych), bezpośrednio kształtuje sferę gospodarki i pośrednio wpływa na
funkcjonowania państwa, przyczyniając się do powiększenia nierówności społecznych, w tym zdrowotnych.

Nick J. Fox w rozdziale dziewiątym („Deluze and Guttari”) wychodzi z założenia, że ludzie, których
codzienna praca dotyczy ciała (między innymi profesjonaliści zajmujący się opieką medyczną lub socjalną)
oraz uprawiający nauki społeczne, których badania nad zdrowiem i chorobą mają na celu poprawę opieki
nad pacjentami, potrzebują teorii ujmującej dualistyczny charakter ciała. Winna ona połączyć dwie kon-
kurujące ze sobą koncepcje: 1) ciała rozumianego jako organizm biologiczny i 2) ciała rozumianego jako
konstrukt społeczny. Jego zdaniem, teoretyczny model ciała Deluze’a i Guttari’ego może być z powodzeniem
zastosowany do wytworzenia „nowego rozumienia” zdrowia, choroby i opieki zdrowotnej bez dominacji
biologii nad kulturą i vice versa.

Ostatni rozdział Simona Williamsa („Health and medicine in the information age: Castells, informational
capitalism and the network society”) dotyczy możliwych zastosowań koncepcji społeczeństwa sieciowego
Manuela Castellsa w socjologii zdrowia. Autor artykułu zauważa bowiem, że Castells, przedstawiając mniej
lub bardziej spójną, a może nawet wyczerpującą analizę społeczeństwa sieciowego i epoki informacyjnej,
jest bez wątpienia najbardziej znaczącym socjologiem wypracowującym teorię dotyczącą współczesności.
Williams na przykładzie problemów ze snem, które współcześnie stają się rodzajem nowej epidemii, pokazuje
między innymi, jak cechy społeczeństwa informacyjne mogą tłumaczyć pewne aspekty stanu zdrowia
jednostki czy populacji. W tym przypadku akurat powołuje się na koncepcję „bezczasowego czasu” -
charakterystycznej tymczasowości, załamania biologicznego rytmu, cykliczności, w jakie bogate było życie
wcześniejszych pokoleń.

Podsumowując, należy zauważyć, że nie wszystkie rozdziały w recenzowanej publikacji dotyczą teorii
społecznych, które mogą stanowić pewną nowość w obszarze badań nad zdrowiem, chorobą i medycyną. Z
tego względu ilość miejsca poświęcona im w niniejszej recenzji nie jest jednakowa. Szczególnie nowatorski i
obiecujący wydaje się pomysł połączenia teorii systemu światowego i teorii przejścia epidemiologicznego,
a także zastosowanie podejścia morfogenetycznego i sprawczości w badaniach zmian w systemach opieki
zdrowotnej. Niewątpliwie warte szczególnego zastanowienia są również pomysły na wykorzystanie teorii
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społeczeństwa sieciowego w socjologii medycyny. Recenzowana publikacja może być ważną pozycją dla
socjologii zdrowia, choroby i medycyny, ponieważ stanowi udaną próbę przybliżenia do tej dziedziny
współczesnych osiągnięć socjologii teoretycznej, czy ogólnej. Jest to też praca wspierająca nurt krytyczny w
socjologii medycyny, który w Polsce jest mniej ugruntowany niż w Wielkiej Brytanii. Z tych powodów pozycja
ta powinna się spotkać z zainteresowaniem ze strony wszystkich tych, którzy zajmują się problematyką
związaną z ciałem, zdrowiem i opieką zdrowotną.
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Ostróg, Ukraina, 12-13 kwietnia 2013 r.

W dniach 12-13 kwietnia 2013 roku w Ostrogu odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja
naukowa pt.: „Culture in the Horizon of Stable and Liquid Identities”. Konferencja została zorganizowana
po raz szósty przez Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”
w ramach cyklu konferencji zatytułowanego „Problemy tożsamości kulturowej w sytuacji współczesnego
dialogu kultur”.

W obradach uczestniczyło bardzo liczne grono uczonych z Ukrainy, Rosji, Polski, Gruzji i Rumunii.
Dominowali wśród nich filozofowie, historycy, kulturoznawcy i socjologowie. Można było również spotkać
filologów, politologów, a nawet pracowników administracji samorządowej. W sumie na konferencję zgłoszono
blisko 200 referatów, które można było przeczytać w przygotowanych przed konferencją trzech zbiorczych
publikacjach rozdawanych wraz z pozostałymi materiałami konferencyjnymi. Językami roboczymi konferencji
był ukraiński, rosyjski, polski i angielski.

Obok części naukowej konferencja była również okazją do bliższego poznania miejscowości, w której
zebrali się badacze. Zaproponowane przez organizatorów fakultatywne wycieczki po Ostrogu i Akademii
Ostrogskiej cieszyły się dużą popularnością, zwłaszcza wśród Polaków.

Obrady plenarne, po oficjalnych powitaniach uczestników przez rektora Akademii Ostrogskiej Igora
Pasicznika i dziekana Wydziału Humanistycznego Wasyla Żukowskiego, obejmowały dwa wykłady Mariny
Sawieliewej z Ukraińskiej Akademii Nauk nt. procesów tworzenia, podtrzymywania i zaniku tożsamości
kulturowej oraz Pietro Kraliuka z Akademii Ostrogskiej nt. tożsamości kulturowej Ukraińców, Polaków i
Rosjan w XIX wieku.

Pozostałe wystąpienia badaczy pogrupowano w 7 sekcji roboczych. Koncentrowały się one wokół takich
zagadnień jak: współczesne strategie tożsamości, nowoczesne i postnowoczesne poszukiwania tożsamości,
tożsamość polityczna, tożsamość religijna, tożsamość mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnych
społeczeństwach wielokulturowych, tożsamość „Obcego” a „obce” tożsamości Europy, problemy tożsamości
na Ukrainie.

Ponad pięćdziesiąt referatów zostało zgłoszonych do sekcji pierwszej dotyczącej ogólnych, współczesnych
problemów tożsamości. Referenci zaproponowali całe spektrum zagadnień, które dostarczyły sposobność
szerokiego spojrzenia na możliwości, jakie daje dziś korzystanie z pojęcia tożsamości do analizy zjawisk różnej
natury – społecznej, psychologicznej, kulturowej czy politycznej. Uczestnicy mogli więc wysłuchać wystąpień
na temat wszelkich odmian tożsamości jednostkowej i społecznej, a w innej konfiguracji – kulturowej,
religijnej, etnicznej, narodowej, politycznej, wielokulturowej. Pojęcie tożsamości używano w odniesieniu do
zbiorowości, miejsc, Internetu, w wymiarze globalnym, europejskim i lokalnym, wobec mniejszości i grup
dyskryminowanych. Tak wielkie zainteresowanie tożsamością, pomijając wątpliwościami związane z realną
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użytecznością tak wewnętrznie zróżnicowanego pojęcia, utwierdza jedynie w przekonaniu, że znajduje się
ona w centrum zagadnień współczesnej humanistyki.

Szczególnie żywo wśród uczestników konferencji dyskutowany był tytuł sekcji drugiej „Problemy
tożsamości na Ukrainie”. Dla części słuchaczy, zwłaszcza Ukraińców, tytuł sugerował, że współczesna
Ukraina przeżywa coś w rodzaju kryzysu tożsamości, a sama kwestia identyfikacji, zarówno indywidualnych,
jak i zbiorowych, staje się właśnie „problemem”. Przysłuchując się tym dyskusjom można było odnieść
wrażenie, że nauka uprawiana przez naszych wschodnich sąsiadów wciąż uwikłana bywa w oficjalną
ideologię, a pewne tezy są źle widziane nie ze względu na ich naukową wartość, lecz niezgodność z polityką
państwa.

Artur Wysocki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
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Baranów Sandomierski, 20-23 maja 2013 r.

„Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana” to tytuł cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji naukowej
organizowanej przez Zakład Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii UMCS oraz Zakład Kultury Polskiej
Instytutu Kulturoznawstwa. Organizowana jest ona na przełomie maja i czerwca w cyklach dwuletnich
począwszy od 2007 roku i ma charakter interdyscyplinarny. Udział w niej biorą socjologowie, kulturoznawcy,
antropolodzy, etnolodzy, folkloryści oraz przedstawiciele innych dyscyplin humanistycznych i społecznych.
Stałym miejscem spotkań jest renesansowy Zamek-Muzeum w Baranowie Sandomierskim.

Celem pierwszej baranowskiej konferencji, od której tytułu pochodzi nazwa cyklu, było podjęcie dyskusji
nad miejscem i rolą tradycji we współczesnym społeczeństwie oraz ukazanie tych elementów tradycji (np.
wartości, norm, wzorów kulturowych itp.), które aktualne są także współcześnie. Podjęto próbę diagnozy
tradycji oraz analizy jej relacji ze współczesnością. Przedmiotem refleksji była tradycja jako źródło kultury
oraz współczesny dyskurs z tradycją. Analizowano formy jej obecności w przestrzennych strukturach
społecznych z uwzględnieniem wykorzystywania jej jako elementu marketingu terytorialnego. Uwagę
poświęcono również związkom tradycji i globalizacji oraz formom jej wpływu na religijność współczesną.

Kolejne spotkanie zorganizowane w 2009 roku nosiło tytuł „Tradycja w procesie przemian” i było
kontynuacją, poprzez poszerzanie i pogłębianie, problematyki podjętej dwa lata wcześniej. Poszukiwano
odpowiedzi na pytania o to, w jakich obszarach zjawiskowych, w jaki sposób funkcjonują i są przekształcane
treści i formy tradycji. Szczególnym przedmiotem uwagi była tradycja „żywa” we współczesnym obiegu
kulturowym (jej plastyczność, adaptacyjność itp.) oraz tradycje ginące i „nowe”. Zagadnienia te analizowano
również przez pryzmat procesów komercjalizacji tradycji oraz powoływania się na nią w strategiach rozwoju
regionalnego i lokalnego.

Przedmiotem zainteresowania trzeciej konferencji zorganizowanej w 2011 roku była pamięć. Jej celem
było zaprezentowanie aktualnego stanu badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych nad istotą,
rolą i funkcją pamięci we współczesnym społeczeństwie. Ponadto poszukiwano odpowiedzi na pytania o
mechanizmy i formy pamięci w różnych tradycjach regionalnych i środowiskowych, regionalne odmiany
tradycji profesjonalnych oraz funkcje tradycji we współczesnych strukturach osadniczych. Analizowano
relację pomiędzy pamięcią zbiorową a wiedzą potoczną, współczesne wyobrażenia przeszłości oraz dywersy-
fikacje pamięci zbiorowej. Odrębną uwagę poświęcono pamięci miejsc i ludzi z uwzględnieniem pamięci
autobiograficznej oraz mechanizmów selekcji. W polu zainteresowań badawczych znalazła się ponadto
historia oralna oraz formy utrwalania i przekazu pamięci.

W dniach 20-23 maja 2013 roku odbyła się czwarta już konferencja zatytułowana „Wartości i etos”. Tym
razem tematem przewodnim spotkania była refleksja o relacjach między tradycją a wartościami. Poszczególni
autorzy zastanawiali się nad znaczeniem wartości w tradycjach narodowych, regionalnych i lokalnych oraz
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analizowali wartości w języku, obrzędach i zwyczajach. Inny wątek tematyczny stanowił zakres sakralizacji
i instytucjonalizacji elementów tradycji. Uwagę poświecono również przemianom etosów zawodowych i
środowiskowych oraz obecności elementów tradycji w rodzinnych systemach wartości.

Podobnie jak w latach poprzednich, konferencja miała charakter inter- i multidyscyplinarny. Do udziału
w niej zaproszono: socjologów, kulturoznawców, językoznawców, antropologów, etnologów, folklorystów
oraz przedstawicieli innych dyscyplin z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. Autorzy z 10
polskich ośrodków naukowych wygłosili w sumie 37 referatów.

Konferencję rozpoczął referat dr hab. Jolanty Zdybel (UMCS) pt. Tradycja jako warunek wspólnoty –
perspektywa A. MacIntyre’a, a następnie wystąpił prof. dr hab. Lech Zdybel (UMCS) z referatem Naród jako
wartość. Pryncypia etosu nacjonalistycznego: polska tradycja i współczesność. Relacje pomiędzy językiem a
kulturą były przedmiotem dwóch kolejnych wystąpień: prof. dr hab. Przemysława Łozowskiego (UMCS) pt.
Homo loquensw języku i kulturze, czyli skąd się biorą wartości? oraz prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej (UMCS) pt.
Wartości w polszczyznę wpisane. Referat dr hab. Haliny Mielickiej (UJK w Kielcach) był poświęcony sakralizacji
tradycji kulturowej, natomiast prof. dr hab. Ewa Kosowska (UŚ) wskazywała na nowe interesujące aspekty
wartościowania tradycji. O sposobach wyrażania wartości traktowały wystąpienia dr Urszuli Kusio oraz dr
Ewy Gałażewskiej (UMCS).

Analizę relacji pomiędzy tradycją a wartościami w kontekście określonej przestrzeni społecznej podjęli:
prof. dr hab. Anna Śliz (UO) z prof. dr hab. Markiem Szczepańskim (UŚ) Transgresja czy regresja? Wartości
tradycyjnych społeczności lokalnych i regionalnych, prof. dr hab. Stanisław Kłopot (UWr) Tradycja na sprzedaż – o
konstruowaniu tradycji wielokulturowego miasta, dr Barbara Pabian i dr Paweł Czajkowski (UWr) Symbolenarodowe
w przestrzeni miastaa tradycja lokalna w pamięci zbiorowej, oraz dr Mirosław Haponiuk (UMCS) Sztuka w mieście.
Etos i praktyki.

Kolejny blok zagadnień odnosił się do etosów różnych środowisk zawodowych. Swoje wystąpienia
zaprezentowali: prof. dr hab. Zbigniew Rykiel (UR) Tradycyjne i nietradycyjne wartości i normy w nauce, prof.
dr hab. Robert Litwiński (UMCS) Etosy służb mundurowych w polskiej tradycji XX wieku, dr Ewa Krawczak
(UMCS) Społeczne wzory artysty, dr Wojciech Misztal (UMCS) Zmierzch etosu rycerskiego w Europie.Przypadek
Polski, dr hab. Anna Gomóła (UŚ) Etos badacza kultury w 2. poł. XIX w. oraz prof. dr hab. Hanna Podedworna
(SGGW) Etos chłopski dziś: atak i obrona. W nieco odmiennej perspektywie analizowany był Językowy obraz
śląskiego etosu pracy w wystąpieniu dr Lidii Przymuszały (UO).

Problematyką wartości w języku i literaturze pięknej zajęli się: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS)
Tradycja „uśpiona” w języku, dr Izabela Domaciuk (UMCS) ) Między onomastycznoliteracką tradycją a nowa-
torstwem – uwagi o nazwach własnych w polskich powieściach fantasy, dr Marta Wójcicka (UMCS) ) Wartości a
mnemoniczna typologia epickich gatunków folkloru, dr Renata Hołda (UJ) ) Czterdzieści i cztery. Mit bohaterski jako
wyraz polskich wartości narodowych, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska (UMCS), dr Beata Jarosz (UMCS) )
Wzory komunikacyjno-językowe i obyczajowo-społeczne a współczesna literatura, prof. dr hab. Maria Wojtak (UMCS)
) Świat wartości Polaka odzwierciedlony w "Modlitewniku za Ojczyznę", dr Katarzyna Smyk (UMCS) ) O pojęciu
sakralności w polszczyźnie – analiza leksykalno-semantyczna, mgr Ilona Gumowska (UMCS) ) Bogactwo w świetle
danych słownikowych, dr Małgorzata Iżykowska (UO) ) Język polski jako wartość w publicystyce śląskiej XIX wieku
oraz dr Bożena Taras (UR) ) Ziemia rzeszowska, Rzeszowszczyzna czy Podkarpacie (aspekty językowo-kulturowe).

Wiele uwagi poświęcono chłopskim systemom wartości i ich przemianom. W ramach tego bloku
zagadnień zaprezentowano: prof. dr hab. Józef Styk (UMCS) Chłopskie kryteria i mechanizmy waloryzacji
rzeczywistości społeczno-kulturowej, prof. dr hab. Halina Pelcowa (UMCS) Wartości w ludowej interpretacji świata,
dr Małgorzata Dziekanowska (UMCS) Obrazowanie świata społecznego we współczesnym pisarstwie ludowym oraz
dr Ewa Masłowska (PAN) Grzech i pokuta. Etos sprawiedliwości w ludowym kodeksie moralnym.

Z powyższymi kwestiami korespondowały referaty o przemianach rodzinnych systemów wartości oraz
obrzędowości rodzinnej: ks. prof. dr hab. Zdzisław Kupisiński (KUL) Wartościrodzinne, społeczne i religijne w
zwyczajach i obrzędach weselnych mieszkańców w Opoczyńskiem oraz dr Dorota Świtała-Trybek (UO) Kulinaria jako
wartość. Interesujący aspekt badań nad kulturą ludową zarysował ks. Stanisław A. Wargacki, SVD: Badania
polskiej kultury ludowej w antropologii amerykańskiej. Przypadek Suli Benet (Sary Benetowej 1903-1982).



107 Małgorzata Dziekanowska

Pokłosiem baranowskich spotkań jest seria wydawnicza pt.„Tradycja dla współczesności. Ciągłość i
zmiana”, w której dotychczas ukazały się następujące tomy:

1. Tradycja: wartości i przemiany, red. Jan Adamowski, Józef Styk, 2009

2. Tradycja w tekstach kultury, red. Jan Adamowski, Józef Styk, 2009

3. Tradycja w kontekstach społecznych, red. Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska, 2011

4. Tradycja w kontekstach kulturowych, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, 2011

5. Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, red. Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska, 2012

6. Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, 2012.

Pod koniec 2013 roku ukażą się nakładem Wydawnictwa UMCS dwa kolejne tomy rzeczonej serii wy-
dawniczej, w których zostaną zamieszczone teksty referatów wygłoszonych podczas tegorocznej konferencji
w Baranowie Sandomierskim.

Małgorzata Dziekanowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
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