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Karolina Kukla

Czy Max Weber by  nihilist!? 
Projekt socjologii „wolnej od warto"ciowa#”

Nauka nie ma sensu, albowiem na jedynie wa ne 

dla nas pytania: „Co powinni!my czyni"?” „Jak powin-

ni!my  y"?”, nie daje  adnej odpowiedzi.

Lew To#stoj

W eseju Nauka jako zawód i powo-

#anie Max Weber zadaje pytanie, czym jest 

nauka jako sposób  ycia, po czym stwierdza, 

 e najlepszej odpowiedzi udzieli! To!stoj1. 

Wed!ug Webera nauka nie mo e dostarcza" 

warto#ci, co wi$cej, sama nie jest warto-

#ciowa, poniewa  podstaw% ostatecznych 

warto#ci cz!owieka jest jego wolna wola, 

a nie rozum. Nauka jest warto#ciowa subiek-

tywnie – dla pewnych osób, które uznaj% jej 

osi%gni$cia za wa ne – sama równocze#nie 

nie dysponuje #rodkami, które pozwoli!yby 

na praktyczn% ocen$ zjawisk spo!ecznych 

(np. samej siebie), czyli ocen$ zjawiska jako 

po %danego b%d& nie2. Nauka empiryczna – 

dla Webera by!a ni% mi$dzy innymi socjologia 

– ma do dyspozycji logiczne zasady wniosko-

wania oraz fakty, a z tego zestawu nie mo na 

wyprowadzi" s%du warto#ciuj%cego. 

Postaw$ t$, jak i ca!% metodologi$ 

Webera krytykowa! Leo Strauss. W ksi% ce 

Prawo naturalne w !wietle historii Strauss 

próbuje rozprawi" si$ z „historyzmem”, „po-

zytywizmem” i „nihilizmem” Maxa Webera 

w imi$ prawa naturalnego jako warunku 

koniecznego Þ lozoÞ i. Je eli istniej% wy!%cz-

nie warto#ci subiektywne, powiada Strauss, 

to nie ma prawa naturalnego, a je eli nie 

ma prawa naturalnego, to nie ma Þ lozoÞ i3. 

Rozwój nauk spo!ecznych, które odmawiaj% 

wyg!aszania s%dów warto#ciuj%cych, przy-

czynia si$ do upadku Þ lozoÞ i, poniewa  jej 

prawem jest d% enie do wiedzy o ca!o#ci 

– czyli wiedzy równie  o tym, co etycznie 

s!uszne. Leo Strauss opowiada si$ za so-

cjologi% normatywn%, a raczej za przywróce-

niem przedmiotu nauk spo!ecznych Þ lozoÞ i 

politycznej4. W swojej krytyce metodologii 

Webera stara si$ wykaza",  e nauki spo!ecz-

ne nie mog% oby" si$ bez warto#ciowania 

– jest ono g!ównym narz$dziem s!u %cym 

do wyboru przedmiotu badania, jego analizy 

i wyja#nienia. 

Niniejszy artyku! ma przybli y" czy-

telnikowi metodologiczne stanowisko Maxa 

Webera odnosz%ce si$ do nauk spo!ecznych. 

Wykorzystana do tego zostanie krytyka 

tego stanowiska przedstawiona (dokona-

na?) przez Leo Straussa, aby mo liwe by!o 

1 M. Weber, Nauka jako zawód i powo#anie, [w:] Polityka jako zawód i powo#anie, prze!. A. Kopacki, Kraków 

1998, s. 126.
2 Tam e, s. 126-127.
3 L. Strauss, Prawo naturalne w !wietle historii, prze!. T. Górski, Warszawa 1969, s. 39.
4 Zob. L. Strauss, Czym jest Þ lozoÞ a polityki?, prze!. P. Maciejko, [w:] L. Strauss, Sokratejskie pytania, Warszawa 

1998. W tym eseju Leo Strauss przedstawia proces stopniowej degradacji Þ lozoÞ i polityki, który, wed!ug autora, 

skutkuje pojawieniem si$ nauk politycznych i spo!ecznych.
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73Czy Max Weber by# nihilist$?

zrozumienie „sensu «wolnej od warto#cio-

wa'» socjologii”5.

I. Metodologia Maxa Webera. 
Odniesienie do warto"ci 

Max Weber wychodzi! od za!o enia 

zaczerpni$tego z neokantyzmu,  e rzeczy-

wisto#" jest w swojej ró norodno#ci niepo-

znawalna, a jedyne, co mo emy pozna", to 

jej wycinek konstytuuj%cy si$ poprzez pewien 

szczególny punkt widzenia. Punkt widzenia 

nauk humanistycznych mo liwy jest dzi$ki 

dyspozycji ludzkiej do nadawania sensu 

otaczaj%cej rzeczywisto#ci, któr% rozumiemy 

przez to,  e jej elementy porz%dkujemy we-

d!ug znaczenia, jakie dla nas posiadaj%. Po-

dobnie badacz na pierwszym etapie swojej 

pracy porz%dkuje rzeczywisto#". Post$puje 

tak, poniewa  „tym, do czego doprowadzi!aby 

[...] próba «bezza!o eniowego» poznawania 

rzeczywisto#ci, by!by jedynie chaos «s%dów 

egzystencjalnych» na temat niezliczonych 

poszczególnych postrze e'”6. Przedmiot 

analizy wy!ania si$ poprzez subiektywne war-

to#ci badacza, jednak warto#ci te nie s% tu 

rozumiane jedynie jako pozytywne. Zaintere-

sowanie naukowe nie kieruje nas do zjawisk, 

które uwa amy za s!uszne (cho" oczywi#cie 

mo e tak by"), w rozumieniu Webera co# jest 

warto!ciowe, istotne ze wzgl$du na to,  e 

nosi w sobie pewne warto#ci znacz%ce dla 

spo!ecze'stwa. Warto#ciowa dla badacza 

mo e by" zarówno prostytucja, jak i religia7, 

poniewa :

[…] za#o eniem ka dej nauki o kulturze 

nie jest bynajmniej to,  e uznajemy za 

warto!ciow$ jak$! konkretn$, czy w ogóle 

jak$kolwiek „kultur%”, lecz,  e jeste!my 

lud&mi kultury, obdarzonymi zdolno!ciami 

i wol$ zajmowania !wiadomego stanowiska 

wobec !wiata i nadawania mu sensu8.

Próba wyzbycia si$ tej szczególnej 

dyspozycji, umiej$tno#ci odnoszenia po-

szczególnych zjawisk do warto#ci w po-

st$powaniu naukowym, uniemo liwi!aby 

jakiekolwiek poznanie  ycia spo!ecznego. 

Poznanie, które jest nam dost$pne dzi$ki 

tej zdolno#ci, to rozumienie. Aby nada" 

mu status naukowy, Weber postulowa! za 

Heinrichem Rickertem wprowadzenie do 

metodologii nauk poj$cia „odniesienia do 

warto#ci” (Wertbeziehung) i rozró nienia na 

„s%dy warto#ciuj%ce” i „s%dy o warto#ciach”. 

Te pierwsze s% kategorycznie wykluczone 

z nauk spo!ecznych d% %cych do etycznej 

neutralno#ci, bez drugich natomiast nie 

mog% si$ one obej#", poniewa  zajmuj% si$ 

warto#ciami i próbuj% je „rozumiej%co” wyja-

#ni"9. S%dy warto#ciuj%ce to „(...) praktyczne 

oceny jakiego# zjawiska, podlegaj%cego 

wp!ywom naszego dzia!ania, jako zas!ugu-

j%cego na odrzucenie lub aprobat$”10. Tak 

wi$c zarówno wybór danego zjawiska na 

przedmiot bada', jak i przyporz%dkowanie 

mu kolejnych zjawisk, które mia!y na nie 

istotny wp!yw, nie warto#ciuje w sensie 

„praktycznym”, nie implikuje stwierdzenia 

„s!uszno#ci” danego stanu rzeczy. To prak-

tyczne warto#ciowanie jest nienaukowe, 

poniewa  nie mo na empirycznie wykaza", 

 e dany sposób  ycia jest lepszy b%d& 

gorszy od pozosta!ych. Dlatego te  „nauka 

empiryczna nikogo nie mo e pouczy" o tym, 

co powinien, lecz tylko o tym, co mo e 

i – w odpowiednich okoliczno#ciach – czego 

5 Sens „wolnej od warto!ciowa' socjologii i ekonomii” to tytu! rozdzia!u ksi% ki Gesammelte Aufsätze zur 

Wissenschaftslehre M.Webera.
6 M. Weber „Obiektywno!"” poznania w naukach spo#ecznych, prze!. M. Skwieci'ski, [w:] Problemy socjologii 

wiedzy. Zbiór tekstów, pod red. A. Chmielewskiego, S. Czerniaka, J. Ni nika, S. Rainka, Warszawa 1985, 

s. 70.
7 Tam e, s. 73.
8 Tam e.
9 M. Weber, Sens „wolnej od warto!ciowa' socjologii i ekonomii”, prze!. E. Nowakowska-Sa!tan, [w:] Problemy 

socjologii wiedzy, dz. cyt. , s. 113.
10 Tam e, s. 101.
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chce”11. Mo e wskazywa" #rodki do celu, 

mo e pokazywa" nast$pstwa osi%gni$cia 

danego celu, mo e tak e pozwoli" jed-

nostkom zrozumie" w!asne stanowisko, ale 

nigdy nie mo e sama go wyznacza". Nauki 

empiryczne, podobnie jak np. medycyna, 

nie mog% za pomoc% dost$pnych sobie 

#rodków udzieli" odpowiedzi na pytania 

normatywne – obszarem zainteresowa' 

medycyny nie jest Þ lozoÞ czna reß eksja nad 

warto#ci%  ycia czy przedstawianie wielu 

mo liwych alternatywnych warto#ci, a je-

dynie znalezienie technicznych #rodków 

do zachowania  ycia12. Nauki spo!eczne 

pocz%tkowo te  widzia!y swoj% misj$ w s!u-

 eniu jednej warto#ci, na przyk!ad przezwy-

ci$ eniu kryzysu spo!ecznego za pomoc% 

silnej integracji spo!ecznej. Do zmiany tego 

proÞ lu niew%tpliwie przyczyni!a si$ szko!a 

historyczna13. Reß eksja nad naturalno#ci% 

warto#ci spo!ecze'stwa – mo liwa dzi$ki 

wykszta!ceniu si$ „#wiadomo#ci historycz-

nej”14 – systematycznie zacz$!a towarzyszy" 

przedstawicielom szko!y historycznej, któ-

rych Weber pod tym wzgl$dem by! niew%t-

pliwym spadkobierc%. Z drugiej strony, obok 

rezygnacji z wyznaczania warto#ci, Max 

Weber przeciwstawia! si$ pozytywizmowi 

w naukach humanistycznych. Pozytywizm 

swoje zadanie widzia! w wykrywaniu praw 

rz%dz%cych rzeczywisto#ci% spo!eczn%, 

Weber, zaprzeczaj%c istnieniu takich praw, 

wyznaczy! inny cel badania – zrozumienie 

 ycia spo!ecznego15. Dla Webera rozumie-

nie nie jest dowoln% interpretacj%, jest anali-

z% z pewnego naukowego punktu widzenia, 

którego rezultaty s% prawdziwe równie  

dla osób o odmiennych #wiatopogl%dach. 

Metodologia Maxa Webera, polegaj%ca na 

konstruowaniu poj$" naukowych i typów 

idealnych, badaniu zwi%zków przyczyno-

wych oraz odnoszeniu zjawisk do warto#ci 

spo!ecznych, pozwala na takie naukowe 

rozumienie spo!ecznej rzeczywisto#ci16.

II. Leo Straussa krytyka stanowiska 
Webera

Leo Strauss stara! si$ wykaza",  e 

nauki spo!eczne nie mog% wyzby" si$ war-

to#ciowania. Uwa a!,  e badacz zajmuj%cy 

si$ kultur% na ka dym poziomie swojej pra-

cy zmuszony jest ocenia" – w ten sposób 

ustanawia swój przedmiot, tworzy kategorie; 

dzi$ki nadaniu warto#ci mo liwa jest analiza 

materia!u i uzyskanie wyników. 

Do warsztatu socjologa, wed !ug 

Straussa, nale y umiej$tno#" rozró niania 

mi$dzy zjawiskami warto#ciowymi i tymi nie-

wartymi uwagi. Wbrew twierdzeniu Webera 

badacz nie ustanawia swojego przedmiotu 

poprzez „odniesienie do warto#ci”, a poprzez 

nadanie warto#ci, wydanie s%du warto#ciu-

j%cego. Weber mia! wyda" taki s%d ju  przez 

sam fakt zajmowania si$ cho"by wp!ywem 

protestantyzmu na powstanie kapitalizmu: 

Weber zwróci# uwag% na wp#yw purytani-

zmu w poezji, muzyce itd. Zauwa y# pewne 

negatywne oddzia#ywanie purytanizmu 

na dane dziedziny sztuki. Oczywi!cie nikt 

przy zdrowych zmys#ach nie zawraca#by 

dobrowolnie uwagi na przypadkowy fakt, 

 e s#abn$cy przes$d przyczyni#a si% do 

wytworzenia szmiry. W przypadku, który 

bada# Weber, przyczyn$ by#a prawdziwa 

11 M. Weber, Obiektywno!" …, dz. cyt., s. 49.
12 M. Weber, Sens..., dz. cyt., s. 107-108.
13 G!ównie: Leopold von Ranke, Johann Gustav Droysen.
14 H. G. Gadamer, Przygotowanie historyczne, [w:] Prawda i metoda, prze!. B. Baran, Warszawa 2004.
15 Rozumienie jako metodologi$ nauk humanistycznych wprowadzi! Wilhelm Dilthey, jednak nie wyobra a! 
on sobie mo liwo#ci istnienia socjologii „rozumiej%cej”, samej socjologii odmawia! racji bytu, prawdopodobnie 

z uwagi na uto samianie tej dziedziny wy!%cznie z osob% Augusta Comte’a. Zob. Z. Kurdewicz, Dilthey, 

Warszawa 1987.
16 W pracy nie omawiam szczegó!owo ca!ej metodologii Webera – sam daleki by! od przedstawiania 

jakiegokolwiek ca!o#ciowego programu metodologicznego z uwagi na uwarunkowanie historyczne samej 

socjologii – skupiam si$ na istotnych kwestiach dla problemu nauk spo!ecznych etycznie neutralnych.
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75Czy Max Weber by# nihilist$?

i wysokorozwini%ta religia, a skutkiem by# 
upadek sztuki17.

Powa ny socjolog nie zajmuje si$ 

„s!abn%cymi przes%dami”, wp!ywaj%cymi na 

„szmir$”. Wie,  e nie maj% one  adnej warto-

#ci, odpowiednio etycznej i estetycznej; gdy-

by warto#ci tych sam nie uznawa! b%d& nie 

dostrzega! ich wy szo#ci, nie podj%!by si$ ich 

analizowania. Strauss dalej argumentuje,  e 

sama analiza i zrozumienie tak ustanowione-

go przedmiotu badania nasycone s% s%dami 

warto#ciuj%cymi. W tym celu powo!uje si$ 

na podany przez samego Webera przyk!ad 

wyja#niania zjawisk spo!ecznych poprzez 

konstruowanie typów idealnych. Badacz, 

aby wyja#ni" zjawisko spo!eczne – Strauss 

u ywa przyk!adu przywódców politycznych 

i wojskowych – tworzy typ idealny dzia!ania 

racjonalnego i, poprzez porównanie go z rze-

czywistym dzia!aniem przywódcy, wyci%ga 

wnioski co do nieracjonalnych czynników, 

które mog!y wp!yn%" na zachowanie. Taka 

analiza umo liwia!a Weberowi poznanie 

warto#ci spo!ecznych zawartych implicite 

w badanym materiale: nieracjonalne dzia!a-

nie przywódcy mia!o wskazywa" na innego 

rodzaju cele ni  skuteczne post$powanie 

na wojnie, którymi móg! by" motywowany 

dowódca. Dla Straussa jest to kolejny przy-

padek s%du warto#ciuj%cego: 

[…] je!li historyk wykazuje poprzez obiek-

tywne zestawienie dzia#ania m% a sta-

nu z modelem „racjonalnego dzia#ania 

w danych okoliczno!ciach”,  e ten m$  

stanu pope#ni# wiele b#%dów, to tym samym 

formu#uje obiektywny s$d warto!ciuj$cy, 

który g#osi,  e ten m$  stanu by# wyj$tkowo 

nieudolny18.

Wed!ug Straussa tylko dzi$ki uzna-

niu przez badacza obowi$zuj$cej regu!y 

dzia!ania mo liwa jest jego analiza. W inter-

pretacji Straussa socjolog móg! pozwoli" so-

bie na tego rodzaju warto#ciowanie z uwagi 

na brak sprzeczno#ci z Weberowsk% „doktry-

n% warto#ci”, która g!osi,  e nie istniej%  ad-

ne warto#ci s!uszne obiektywnie, a jedynie 

warto#ci subiektywne, stoj%ce wobec siebie 

w sprzeczno#ci, którym przypisuje si$ równ% 

rang$. Wracaj%c do przyk!adu nieracjonalne-

go przywódcy: stwierdzenie,  e dowódca za-

chowa! si$ nieracjonalnie, nie wyklucza mo -

liwo#ci nadania mu odmiennej subiektywnej 

oceny – mo na uzna" bycie racjonalnym 

dowódc% za niewarto#ciowe. Nale y jednak, 

wed!ug Straussa, zauwa y",  e:

Absurdem by#oby zaprzecza",  e istnieje 

obiektywna ró nica pomi%dzy genera#em 

pope#niaj$cym b#%dy a strategicznym ge-

niuszem, bo je!li wojna jest absolutnie z#a , 

wówczas ró nica mi%dzy genera#em pope#-
niaj$cym b#%dy a strategicznym geniuszem 

b%dzie taka sama jak ró nica mi%dzy po-

pe#niaj$cym b#%dy z#odziejem a geniuszem 

w z#odziejstwie19.

Dla Straussa podstawowym przes!a-

niem Webera by! imperatyw „na#laduj Boga 

lub diab!a, jak wolisz, ale to, co wybierasz, 

wybieraj ca!ym sercem, ca!% dusz%, ca!% 

swoj% moc%”20. Jest to jedyna obiektywna 

norma czysto formalna, dla której Weber 

– wed!ug Straussa – znalaz! miejsce w swojej 

etycznie neutralnej nauce. Wed!ug Straussa 

za ka dym razem poprzez wybór danego 

opisywanego faktu – na przyk!ad b!$du gene-

ra!a – a nast$pnie porównanie go z modelem 

racjonalnego dzia!ania Weber mia! wskazy-

wa" na ostateczn% warto#", która zas!ugiwa" 

by mia!a na „nami$tny” wybór: „[…] tylko na 

podstawie takiego przyj$cia b%d& odrzucenia 

warto#ci, «ostatecznych warto#ci», mo na 

dostrzec zagadnienia socjologii”21. 

17 M. Weber, Obiektywno!"..., dz. cyt., s. 53.
18 L. Strauss, Prawo..., dz.cyt., s. 55.
19 Tam e, s. 63 -64.
20 Tam e, s. 49.
21 Tam e, s. 64.
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Strauss zdaje si$ sugerowa",  e 

Weber, opisuj%c w Etyce protestanckiej… 

powstanie – pod wp!ywem teologii kalwi'-

skiej – „ducha kapitalizmu”, za warto#ciowe 

równie  mia! uzna" nauki Kalwina. Wed!ug 

Straussa Weber „instynktownie” za istot$ 

kalwinizmu przyj%! nauki przekszta!cone 

przez nast$pców Kalwina, aby unikn%" wy-

dania explicite s%du warto#ciuj%cego,  e to 

„wypaczenie nauki Kalwina” doprowadzi!o 

do powstania ducha kapitalizmu22. Epigoni 

nie zrozumieli g!$bi my#li Kalwina, a zama-

skowanie tego faktu przez Webera poprzez 

ucieczk$ od s%dów normatywnych, zaskut-

kowa!o przedstawieniem fa!szywego obrazu 

rzeczywisto#ci. 

III. „Trzeba broni$ socjologii”

Prób$ obalenia metodologii Webera 

przez Straussa poprzez wykazanie niemo li-

wo#ci pozbycia si$ warto#ciowa' jest atakiem 

na sam% socjologi$ i nauki humanistyczne, 

d% %ce do wypracowania metodologii nieza-

le nej od #wiatopogl%du – nauki empirycznej. 

Je eli mo liwe jest tylko przedstawienie 

rzeczywisto#ci zawieraj%ce ocen$ etyczn% 

b%d& estetyczn%, jak twierdzi Strauss, to na-

uki te przedstawiaj% fa!szywy obraz. A je eli 

rzeczywi#cie tak jest, to Þ lozoÞ a (i Strauss) 

odzyskuj% swoj% koron$. Zanim jednak to 

nast%pi, nale y dok!adnie przeanalizowa" 

argumenty podawane przez autora Prawa 

naturalnego w !wietle historii.

Dla Straussa „odniesienie do warto#ci” 

nie jest neutralnym zabiegiem umo liwiaj%cym 

obiektywne (niewarto#ciuj%ce) ustanowienie 

przedmiotu bada' – jest ono to same z s%-

dem warto#ciuj%cym, dlatego te  socjolog 

nie zajmuje si$ „s!abn%cymi pogl%dami” i nie 

specjalizuje si$ w socjologii „szmiry”, a zaj-

muje si$ „prawdziw%” religi% i sztuk%. Nale y 

zauwa y",  e w takim wydaniu socjologia nie 

mo e zajmowa" si$ na przyk!ad faszyzmem, 

chyba  e badacz takie pogl%dy wyznaje b%d& 

dostrzega ich „wznios!o#"”. Badacz kieruj%cy 

si$ postulatami metodologicznymi Webe-

ra obiera przedmiot swoich bada' albo ze 

wzgl$du na subiektywne zainteresowanie, 

albo historyczn% donios!o#" zjawiska. Fakt, 

 e subiektywne zainteresowanie wyznacza 

badane pole, nie przeczy postulatowi nauki 

wolnej od warto#ciowa' –  aden Þ lozof nauki 

nie zarzuci!by na przyk!ad biologowi braku 

obiektywno#ci, poniewa  biolog ten zaj%! si$ 

porostami, poniewa  czu! do nich szczególn% 

sympati$. Pozostaje jeszcze druga mo liwo#": 

wybór zjawisk spo!ecznych poprzez ich kultu-

rowo-historyczn% donios!o#" – to,  e odsy!aj% 

one do warto#ci znacz%cych dla danego spo-

!ecze'stwa. Wed!ug Straussa zrozumienie 

znaczenia zjawisk spo!ecznych mo liwe jest 

dzi$ki umiej$tno#ci etycznego lub estetyczne-

go warto#ciowania zjawisk, „[…] to znaczy do 

odró niania […] prawdziwej religii od fa!szywej, 

prawdziwych przywódców od szarlatanów, po-

znania od zwyczajnej znajomo#ci czy soÞ styki, 

cnoty od wyst$pku […]”23. Weber wielokrotnie24 

podkre#la!,  e dane zjawisko jest istotne nie 

ze wzgl$du na swoj% moraln% s!uszno#" czy 

estetyczne pi$kno, ale przez to,  e jest na 

przyk!ad zjawiskiem masowym, a wi$c wa -

nym elementem  ycia spo!ecznego. To,  e co# 

jest wa nym elementem  ycia zbiorowego, 

 e wi$kszo#" spo!ecze'stwa wyznaje dan% 

warto#", nie #wiadczy o jego „obiektywnej” 

warto#ci – sam Strauss jako elitarysta uwa a! 
zdanie mas za mniej warto#ciowe od zdania 

elit25. Powodem, z którego Max Weber bada! 
protestantyzm, nie by!a duchowa wy szo#" 

religii protestanckiej – Weber móg! tak uwa a", 

ale nie ma to znaczenia dla empirycznego 

wykazania wp!ywu tej religii na powstanie ka-

pitalizmu. Jak to uj%! sam Weber:

22 Tam e, s. 59.
23 Tam e, s. 64.
24 M. Weber, Obiektywno!"...,dz. cyt., s. 57, 60, 64, 68-75, M. Weber, Sens..., dz. cyt., s. 113, 121.
25 Zob. L. Strauss, Wykszta#cenie liberalne i odpowiedzialno!", [w:] L. Strauss, Sokratejskie pytania, prze!. P. 

Maciejko, Warszawa 1998.
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[...] jest i pozostanie prawd$,  e poprawne 

metodologiczne naukowe dowodzenie 

w dziedzinie nauk spo#ecznych, je!li chce 

osi$gn$" swój cel, musi zosta" uznane za 

prawid#owe nawet przez Chi'czyka, albo 

te  – by wyrazi" si% !ci!lej – musi do tego 

celu [...] przynajmniej d$ y" [...]26.

Odmienn% kwesti% jest,  e ka da 

nauka tworzy kategorie zjawisk jako#ciowo 

ró nych – co Strauss uwa a za warto#ciowa-

nie i dowód na brak mo liwo#ci dla socjologii 

etycznie neutralnej – i  e ka da nauka oce-

nia przedmioty swojego zainteresowania ze 

wzgl$du na ich poznawcz$ warto#". Metodo-

logicznym stanowiskiem Webera nie by! in-

dukcjonizm – podchodzenie do badania bez 

jakichkolwiek wcze#niejszych za!o e' i bez-

reß eksyjne zbieranie wszelkich danych unie-

mo liwia jakiekolwiek poznanie w naukach 

spo!ecznych. Nawet nauki przyrodnicze nie 

mog% sobie pozwoli" na wykluczanie tego 

rodzaju „warto#ciowa'”27. Aby dobrze zrozu-

mie", czym jest „warto#ciowanie praktyczne”, 

które z nauki nale y wykluczy", powróc$ do 

przyk!adu „nieudolnego genera!a” i ponow-

nie przypomn$ ró nic$ pomi$dzy „s%dami 

warto#ciuj%cymi” a „s%dami o warto#ciach”. 

Te pierwsze wyra aj% warto#ci subiektyw-

ne i adekwatne do nich po %dane b%d& 

niepo %dane stany rzeczywisto#ci, drugie, 

poprzez odniesienie do warto#ci spo!ecznie 

wa nych, pozwalaj% na oparty o empiri$ opis 

rzeczywisto#ci spo!ecznej. Wracaj%c do przy-

k!adu genera!a: konstatacja,  e dana regu!a 

spo!eczna obowi%zuje w #wiecie spo!ecznym 

(racjonalne dzia!ania genera!a na wojnie) 

nie jest tym samym, co wydanie na jej temat 

s%du warto#ciuj%cego. Zarazem wydanie 

s%du normatywnego na temat tej regu!y jest 

warunkiem wydania s%du warto#ciuj%cego 

na temat konkretnego genera!a, opisywa-

nego w pracy badawczej: „ten genera! powi-

nien dzia!a" racjonalnie”. Weber uwa a!,  e 

mo liwe jest udowodnienie na gruncie nauki, 

 e !ad spo!eczny, jaki istnieje, jest !adem w!a-

#ciwym,  e skoro dana instytucja obowi%zuje, 

to jest lepsza od innych mo liwych instytucji. 

Warunki  ycia spo!ecznego zmieniaj% si$ 

w zale no#ci od kultury i s% ró ne w ró nych 

historycznych okresach, nauka za# nie zna 

takiego prawa, które pozwala!oby oceni",  e 

obecny !ad spo!eczny jest lepszy b%d& gorszy 

od przesz!ych b%d& mo liwych do wyobra e-

nia alternatyw28. Jedynym celem naukowej 

analizy zjawisk spo!ecznych, ich klasyÞ kacji 

i odnoszenia do warto#ci jest ich rozumiej%ce 

wyja#nienie29. W #wietle tego, co zosta!o do 

tej pory powiedziane, stwierdzenie,  e gene-

ra! pope!ni! b!%d polegaj%cy na post%pieniu 

wbrew spo!ecznie oczekiwanej regule dzia-

!ania racjonalnego na wojnie, nie jest s%dem 

warto#ciuj%cym, a s%dem egzystencjalnym. 

Leo Strauss opisa! w wielu fragmentach swo-

jej pracy, na czym polega ta ró nica30, jednak 

wydaje si$,  e podaj%c tego rodzaju argu-

menty, nie rozumia! jej, poniewa  rozumienie 

zjawisk jest dla niego równoznaczne z ich 

pozytywn% ocen%31. Kolejny przyk!ad doty-

cz%cy teologii Kalwina jest przyk!adem tego 

typu rozumowania. Weber, pozostaj%c wier-

nym swojej metodologii, z jednej strony móg! 
uzna",  e istot% kalwinizmu by!a teologia 

Kalwina – wówczas to b!$dna32 interpretacja 

nauki Kalwina przyczyni!aby si$ do powstania 

ducha kapitalizmu, co (analogicznie do przy-

k!adu z dzia!aj%cym racjonalnie wojskowym) 

nie jest zdaniem normatywnym. Z drugiej 

26 M. Weber, Obiektywno!"..., dz. cyt, s. 52. 
27 C. G. Hempel, Postawy nauk przyrodniczych, rozdz. 2, Warszawa 2001.
28 M. Weber, Obiektywno!", dz. cyt., s. 78-80.
29 M. Weber, Senes..., dz. cyt, s. 113.
30 L. Strasuss, Prawo..., dz. cyt., s. 43-44.
31 Tam e, s. 52-53, 55, 63-64.
32 Okre#lenie proponowane przez Straussa – „wypaczenie” – zak!ada uznanie wy szo#ci etycznej nauk 

Kalwina, dlatego te  najprawdopodobniej przez samego Webera nie zosta!oby uznane za uprawnione w pracy 

naukowej.
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jednak strony Weber nie móg! tak post%pi", 

poniewa  przedmiot badania wyznaczany 

jest poprzez odniesienie do warto#ci. Warto-

#ciami uznanymi przez Webera za kluczowe 

dla powstania kapitalizmu, wyznawanymi 

przez „epigonów”, a nie Kalwina33. 

W krytyce metodologii Webera wyst$-

puje równie  inna linia argumentacji. Strauss 

twierdzi!,  e:

Socjologia powinna mie" […] znaczenie 

praktyczne. Stara si% ona znale&" !rodki do 

okre!lonych celów i dlatego powinna rozu-

mie" te cele. […] Gdyby istnia#a prawdziwa 

wiedza o celach, to kierowa#aby ona oczywi-

!cie wszelkimi poszukiwaniami !rodków34.

Leo Strauss posiada! „prawdziw% wie-

dz$”, wiedzia! jak by" powinno – powinni#my 

wróci" do idea!u  ycia politycznego w staro-

 ytno#ci i do klasycznej Þ lozoÞ i35 – szkoda, 

 e nie wiedzia!, jak to zrobi". Sposobem 

na wyj#cie z opresji by!o udowodnienie,  e 

nauki humanistyczne nie s% i nie mog% by" 

empiryczne, niezale nie od tego, jak bardzo 

by podkre#la!y swoj% niezale no#" od s%dów 

normatywnych. Argumentacja ta nie ka dego 

mo e przekona", wi$c nale a!o wykaza", 

 e postawa nowo ytnych nauk spo!ecznych 

jest tak samo krucha jak innych rodzajów 

wiedzy: 

Prawdziwym powodem, dla którego Weber 

k#ad# taki nacisk na etycznie neutralny cha-

rakter zarówno socjologii jak Þ lozoÞ i socjo-

logii, by#a wi%c nie jego wiara w zasadnicze 

przeciwie'stwo pomi%dzy „jest” a „powinno 

by"”, lecz przekonanie, i  niemo liwa jest 

jakakolwiek prawdziwa wiedza o tym, co 

powinno by"36. 

Prawdziwy przekaz Straussa brzmi: 

nauki spo!eczne znajduj% si$ w istocie na 

gorszej pozycji ni  Þ lozoÞ a. Nie maj% dost$-

pu do wiedzy empirycznej, bo niemo liwa 

jest ucieczka od warto#ciowania, a skoro 

tak, to obraz rzeczywisto#ci, jaki uzyskuj% 

poprzez próby zamaskowania warto#ciowa', 

jest fa!szywy. Zarazem same pozbawi!y 

si$ prawa do wypowiadania si$ o tym, co 

b$dzie lub by" powinno – a wi$c pozostaj% 

z pustymi r$koma. Sam Weber jest ponadto 

dogmatykiem, poniewa  ca!y swój program 

opar! na nieempirycznej przes!ance bezsil-

no#ci rozumu wobec konß iktu mi$dzy osta-

tecznymi warto#ciami37. Weber podkre#la! 
niezale no#" swojego metodologicznego 

programu od przekonania o indywidualnym 

charakterze etyki38. Zarazem ju  od czasów 

Hume’a zgadzamy si$ na twierdzenie,  e 

ze zda' opisowych nie da si$ wyprowadzi" 

twierdze' normatywnych39 – nie potrzebna 

jest tu Þ lozoÞ a warto#ci. 

Walka, jak% prowadzi! Strauss z me-

todologi% Webera, jest walk% o rehabilitacj$ 

rozumu substancjalnego, o przywrócenie 

Þ lozoÞ i – tego, co zabra!a jej nowoczesna 

nauka. Weber rozumia! nowoczesno#" jako 

rozk!ad metafizyczno–religijnego obrazu 

#wiata, w którym nast$puje autonomizacja 

sfer nauki, moralno#ci i estetyki40. Naukowe 

poznanie jest mo liwe dzi$ki oddzieleniu od 

niego rozumu praktycznego i estetycznego, 

w momencie wkroczenia do analizy nauko-

wej s%dów normatywnych i estetycznych 

ko'czy si$ nauka i zaczyna #wiatopogl%d. 

33 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, prze!. J. Mizi'ski, Lublin 1994.
34 L. Strauss, Prawo..., dz. cyt., s. 44.
35 L. Strauss, Czym jest Þ lozoÞ a polityki?, dz. cyt.
36 L. Strauss, Prawo..., dz. cyt., s. 44-45.
37 Tam e, s. 64.
38 M. Weber, Sens..., dz. cyt., s. 119.
39 Zob. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, prze!. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005.
40 Zob. J. Habermas, Modernizm - niedoko'czony projekt, prze!. M. (ukasiewicz, [w:] Postmodernizm. Antologia 

przek#adów, red. R. Nycz, Kraków 1997.
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Rozwi%zaniem tego problemu mo e 

by" rezygnacja z naukowej analizy, co czyni% 

my#liciele postmodernistyczni i neokonser-

watywni. Mo na równie , tak jak Weber, 

nie oddawa" ca!ej socjologii w r$ce Þ lozoÞ i 

i próbowa" radzi" sobie z niedogodno#cia-

mi rozumu instrumentalnego. Powracaj%c 

do pytania zawartego w tytule: czy Weber 

by! nihilist% – Weber dysponowa! nie tylko 

„rozumem” instrumentalnym, lecz tak e in-

nymi jego rodzajami – #wiadczy" mo e o tym 

chocia by Polityka jako zawód i powo#anie. 

Ale na gruncie nowoczesnej nauki wszyscy 

jeste#my „nihilistami”, a Hume’owska Giloty-

na #cina g!owy my#licielom, którzy poza ten 

nihilizm chcieliby wyj#".
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Bartosz Wo!odkiewicz

Spór o neutralno"$ pa#stwa. Dialog Libera ów 
z Komunitarianami

W dziejach my#li liberalnej krytyka za-

równo z zewn%trz, jak i od wewn%trz nie jest 

zjawiskiem nowym. Niejednokrotnie w!a#nie 

pod wp!ywem wewn$trznych sporów libera-

lizm przekszta!ca! si$, by lepiej odpowiada" 

wyzwaniom rzeczywisto#ci, w której libera!o-

wie chcieli chroni" wolno#" jednostki. Prze-

!om XIX i XX wieku to przecie  czas przemy-

#lenia zarówno konserwatywnych, jak i so-

cjalistycznych argumentów, tak,  e dzi# mówi 

si$o liberalizmie konserwatywnym i spo!ecz-

nym. Wyzwania #wiata po I wojnie #wiatowej 

zrodzi!y liberalizm Johna M. Keynesa, który 

spowodowa! prawie natychmiastow% reakcj$ 

libera!ów, takich jak Ludwig von Mises czy 

Fridrich A. von Hayek, w obronie wolnego 

rynku1. Pytanie, czy komunitaria'sk% krytyk$ 

liberalizmu, która pojawia si$ jako odpowied& 

na Teori% sprawiedliwo!ci Johna Rawlsa, 

traktowa" jako wewn$trzny dialog liberali-

zmu, pozostaje, jak dot%d, bez odpowiedzi2. 

Spór dotyczy bowiem ró nych aspektów my-

#li liberalnej, komunitarianie wysuwaj% m.in. 

zarzuty dotycz%ce koncepcji jednostki i ja&ni. 

Poddaj% równie  krytyce przebieg procesów 

spo!ecznych w Stanach Zjednoczonych, 

winy za# doszukuj% si$ w przypisywanym 

libera!om atomizmie. Przedmiotem sporu jest 

tak e podstawa my#lenia o pa'stwie wspó!-
czesnych libera!ów, a mo e i ca!ej liberalnej 

tradycji – zasada neutralno#ci. 

Przedmiotem niniejszych rozwa a' 

chcia!bym uczyni" spór o zasad$ neu-

tralno#ci pa'stwa wzgl$dem jakiejkolwiek 

koncepcji dobrego  ycia i zwi%zane z nim 

postulaty komunitarian, projekty spo!ecze'-

stwa lub wspólnoty politycznej opartej w!a-

#nie o koncepcj$ dobra. Sk!aniaj% mnie 

ku temu dwa powody. Po pierwsze, je eli 

zaryzykowa", za Paw!em )piewakiem,  e 

komunitarianie s% cz$#ci% liberalnej trady-

cji3, postulat oparcia liberalnych propozycji 

na okre#lonej wizji dobrego  ycia jednostki 

wydaje si$ interesuj%cy i nowy dla my#li 

liberalnej. Po drugie, komunitaria'ska kon-

cepcja mo e by" równie  rozumiana jako 

próba uj$cia dotychczasowego dorobku 

zachodniej tradycji intelektualnej w koncepcji 

dobra wspólnego i wyst%pienia w jej obronie. 

Zabieg ten mo e umo liwia" liberalizmowi 

1 Okre#lenia poszczególnych „liberalizmów” pochodz% z ksi% ki Zbigniewa Raua, Liberalizm. Zarys my!li 

politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.
2 Pawe! )piewak przyjmuje, za Michaelem Walzerem i Amitai Etzionim,  e komunitaryzm nie jest samodzielnym 

nurtem, ale stanowi niezb$dn% korekt$ liberalizmu; P. )piewak, Poszukiwanie wspólnot, [w:] P. )piewak, 

Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004, s. 5. Marcin Król nie rozstrzyga tego problemu, pisz%c  e 

komunitaryzm nie jest szko!% czy grup%, lecz tendencj% my#lenia my#licieli próbuj%cych dokona" korekty 

liberalizmu, których ortodoksja liberalna uwa a za przeciwników liberalizmu; M. Król, FilozoÞ a polityczna, 

Kraków 2008, s.210.
3 P. )piewak, dz. cyt., s. 5.
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przeciwstawienie si$ postulatom wykorzy-

stuj%cym zasady neutralno#ci czy tolerancji

do realizacji celów par excellence nielibe-

ralnych. Z powodów wy ej wymienionych 

rozwa $ koncepcj$ neutralno#ci pa'stwa 

wysuwan% przez liberalizm proceduralny 

i komunitaria'sk% argumentacj$ przeciw 

neutralno#ci wraz z koncepcj% dobra wspól-

nego, by nast$pnie wskaza",  e mi$dzy tymi 

dwoma odmiennymi stanowiskami znajduje 

si$ pole do formu!owania liberalnych postu-

latów. Liberalizm proceduralny reprezentuj% 

my#liciele inspirowani tradycj% kontraktu 

spo!ecznego, a zw!aszcza my#l% Immanuela 

Kanta. Z tego powodu warto zwróci" uwag$ 

na Kantowskie korzenie postulatu neutralno-

#ci pa'stwa. Zbigniew Rau pisze o Kancie: 

[…] przyj$#,  e pa'stwo ani nie powinno wy-

chowywa" swoich obywateli ku cnocie, ani 

te  nie ma sprzyja" jakiejkolwiek koncepcji 

dobra. Je!li pa'stwo by si% tego dopu!ci#o, 

to natychmiast sta#oby si% instytucj$ pater-

nalistyczn$. Paternalizm za! Kant katego-

rycznie odrzuca#, poniewa  uto samia# go 

z despotyzmem. Tak wi%c, Kantowskie pa'-

stwo liberalne by#o pa'stwem neutralnym4.

Postulat neutralno#ci pa'stwa, a dla 

wspó!czesnego liberalizmu prymatu spra-

wiedliwo#ci nad dobrem, to przekonanie, 

 e pa'stwo nie powinno opiera" si$ na 

 adnej konkretnej koncepcji dobrego  ycia. 

W zwi%zku z czym „[…] etyk% odgrywaj%c% 

w liberalnym spo!ecze'stwie zasadnicz% 

rol$ nie powinna by" etyka dobra, lecz etyka 

sprawiedliwo#ci”5. Postulat neutralno#ci dla 

wspó!czesnych libera!ów oznacza wi$c wy-

znaczenie zasad, procedur, na jakich oparte 

ma by" spo!ecze'stwo, w którym  adna 

z koncepcji dobra nie jest uprzywilejowana. 

Po przedstawieniu fundamentów li-

beralizmu proceduralnego warto rozpatrzy" 

podstawowe argumenty Johna Rawlsa, 

jednego z najbardziej znanych wspó!cze-

#nie libera!ów, poniewa  do nich odno-

si" si$ b$d% komunitarianie. Rawls uza-

sadnia przywo!ane wcze#niej stanowisko, 

które sprowadzi" mo na do twierdze-

nia,  e cz!owiek mo e by" celem samym

w sobie, a nie #rodkiem, tylko wtedy, gdy 

b$dzie móg!, opieraj%c si$ na w!asnym ro-

zumie, wybiera" dobro, nie za#, gdy pewne 

koncepcje dobra b$d% z góry obowi%zywa", 

przez odwo!anie do sytuacji pierwotnej. 

Rawls uzasadnia powy sze stanowisko hipo-

tetyczn% sytuacj%, w której to ludzie dokonuj% 

wyborów, jakie zasady powinny panowa" we 

wspólnocie, zza zas!ony niewiedzy, to znaczy 

m.in. nie znaj%c np. pozycji czy potrzeb, jakie 

b$d% mieli w spo!ecze'stwie po ustanowieniu 

zasad. Przyj$cie takiej argumentacji to uzna-

nie,  e mo liwe do osi%gni$cia s% zasady 

sprawiedliwo#ci niezwi%zane jak%kolwiek 

koncepcj% dobrego  ycia i  e takie w!a#nie 

zasady powinny panowa" w spo!ecze'stwie. 

Innymi s!owy, jest to postulat pierwsze'stwa 

zasad s!uszno#ci i sprawiedliwo#ci przed 

dobrem. Przyj$cie opisanej powy ej zasady 

w prze!o eniu na zadania pa'stwa oznacza 

tworzenie ram prawnych umo liwiaj%cych 

dobre  ycie jednostek w oparciu o zasady 

sprawiedliwo#ci, ustalone przez jednostki 

w sytuacji pierwotnej. 

Przyj$cie postulatu neutralno#ci pa'-

stwa wzgl$dem koncepcji dobra i zwi%zanego

z nim postulatu pierwsze'stwa sprawiedliwo-

#ci przed dobrem konstytuuje okre#lon% wizj$ 

pa'stwa i spo!ecze'stwa, któr% komunitaria-

nie poddaj% krytyce. W liberalnej wizji pa'stwo

i spo!ecze'stwo pe!ni% wobec jednostek 

funkcj$ u ytkow%, dostarczaj%c dóbr nie-

zb$dnych ka dej jednostce, które nie mog% 

by" dane w inny sposób. Klasycznym przy-

k!adem takiego dobra jest bezpiecze'stwo, 

którego w pojedynk$  adna jednostka nie 

mo e sobie zapewni". Pa'stwo w takim ro-

zumieniu jest w pewien sposób sprowadzone 

4 Z. Rau, Zapomniana wolno!". W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, prze!. M. Przychodze', 

Warszawa 2008, s. 20.
5 Ch. Taylor, Nieporozumienia wokó# debaty liberalno-komunitaria'skiej, [w:] P. )piewak, dz. cyt., s. 45.
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do roli us!ugodawcy. Odmienn% kwesti% jest 

ustalenie listy dóbr, które pa'stwo winno 

zapewni". Jest to sfera sporów dotycz%cych 

mo liwych obowi%zków pa'stwa we wspie-

raniu jednostek realizuj%cych swoje pomys!y 

na  ycie. 

Zdaniem wielu komunitarian i wielu 

libera!ów pod!o e takiego sposobu my#lenia

o pa'stwie wynika z przyj$tych za!o e' 

ontologicznych co do to samo#ci jednostki, 

z liberalnej koncepcji nieuwarunkowanej 

ja&ni6. Rzeczywi#cie, u &róde! liberalnych 

koncepcji znajduje si$ okre#lona wizja jed-

nostki, podobnie jak w my#li komunitarian. 

Mo na toczy" spory, w która wizja jednostki 

lepiej oddaje rzeczywisto#", jednak sk!onny 

jestem przyj%", na potrzeby niniejszej pracy, 

argumenty Willa Kymlickiego7,  e mi$dzy 

(ogólnie traktowanymi) wizjami komunitarian 

i libera!ów proceduralnych sprzeczno#" nie 

jest istotna, obie bowiem koncepcje uzna-

j%, „[…]  e osoba jest uprzednia wzgl$dem 

swych celów, a spór toczy si$ o to, jak 

w obr$bie osoby wytyczy" granice ja&ni”8. 

Jednak e cz$#" sporu dotycz%ca granic ja&ni 

nie nale y do Þ lozoÞ i polityki i nie znajduje 

wyra&nego prze!o enia na spór o to, czy 

liberalizm powinien przyj%" okre#lon% kon-

cepcje dobrego  ycia, wykracza wi$c ona 

poza obszar niniejszej pracy.

Przedstawiwszy pokrótce g!ówne 

za!o enia wspó!czesnego liberalizmu w jego 

proceduralnej odmianie warto zestawi" je 

z g!ównymi tezami komunitaria'skiej krytyki. 

Je#li szuka" wyró nika my#li liberal-

nej, elementu dla niej najbardziej charaktery-

stycznego, to b$dzie nim wolno#". Liberalny 

sposób my#lenia o pa'stwie czy spo!ecze'-

stwie ukszta!towany jest przez d% enie do za-

pewnienia jednostkom mo liwie najwi$kszej 

wolno#ci, jaka mo liwa jest w spo!ecze'stwie 

politycznym. Oczywi#cie spór, jak% wolno#" 

nale y jednostkom zapewni", nie znajduje 

w my#li liberalnej ostatecznego rozwi%zania. 

Niezale nie od aÞ rmacji wolno#ci negatyw-

nej czy pozytywnej, po!o enia nacisku na 

wolno#" indywidualn% czy ekonomiczn%, 

liberalizm za cel stawia sobie ochron$ wolno-

#ci jednostki w spo!ecze'stwie politycznym. 

Je#li wi$c, jak argumentuje komunitarianin 

Charles Taylor, liberalne spo!ecze'stwo, spo-

!ecze'stwo instrumentalne, nie potraÞ  broni" 

wolno#ci, to mo e si$ okaza",  e liberalna 

teoria spo!ecze'stwa sama si$ podwa a. 

Taylor, wysuwaj%c ten argument przeciwko 

liberalizmowi proceduralnemu, zwraca uwa-

g$,  e problem ochrony wolno#ci poruszali 

my#liciele, którzy sytuowali j% w opozycji do 

despotyzmu. Tradycj$ tego sposobu my#le-

nia, zdaniem Taylora, reprezentuj% w#ród 

nowo ytnych Machiavelli, Monteskiusz i de 

Tocqueville, próbuj%cy okre#li" warunki, dzi$-

ki którym przymus jako niezb$dna forma dys-

cyplinowania jednostek w despotyzmie mo e 

zosta" zast%piony we wspólnocie politycznej 

wolnych ludzi. Uwa ali,  e przymus mo e za-

st%pi" identyÞ kacja obywatela ze wspólnot%, 

przekonanie,  e prawa winny by" postrzega-

ne jako „odzwierciedlaj%ce i gwarantuj%ce ich 

godno#" jako obywateli”9. Powy szy model 

organizacji wspólnoty odró nia od modelu 

spo!ecze'stwa instrumentalnego wola dzia-

!ania na rzecz dobra wspólnego, rozumiane-

go nie jako suma indywidualnych potrzeb, 

ale jako dobro powszechne i wolno#" ogó!u. 

Zdaniem komunitarian, je eli zabraknie iden-

tyÞ kacji ze wspólnot%, wolno#", rozumiana 

jako antyteza despotyzmu, jest powa nie 

zagro ona. 

Z ochron% wolno#ci i identyÞ kacj% ze 

wspólnot% bezpo#rednio zwi%zany jest pa-

triotyzm, zdaniem komunitarian, niezb$dny 

do przetrwania liberalnego spo!ecze'stwa, 

które samo podwa a istnienie tego patrioty-

zmu. Stosunek liberalizmu do niego wynika 

z przyj$cia przez wspó!czesny liberalizm 

6 Zob. M. Sandel, Republika proceduralna i nieuwarunkowana ja&', W. Kymlicka, Liberalizm a komunitarianizm, 

[w:] P. )piewak, dz. cyt., s. 37-69.
7 Zob. W. Kymlicka, dz. cyt., s. 151-178.
8 Tam e, s. 165.
9 Ch. Taylor, dz. cyt., s. 46.
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„obiektywnego moralnego punktu widze-

nia”10, który „[…] dostarcza standardów, za 

pomoc% których mo na z niezale nego 

punktu widzenia podda" os%dowi wszystkie 

struktury spo!eczne”11. W konsekwencji, jak 

dalej pisze Alasdair MacIntyre, „[…] wierno#" 

tak rozumianej moralno#ci nie tylko nie daje 

si$ pogodzi" z traktowaniem patriotyzmu jako 

cnoty, lecz wymaga, aby patriotyzm – przy-

najmniej w ka dej ze swych mocnych wersji – 

by! traktowany jako wyst$pek”12. Obiektywny 

moralny punkt widzenia oznacza bowiem, 

dla wspó!czesnego liberalizmu, zachowanie 

neutralno#ci co do tego, jakie  ycie jest dla 

ludzi najlepsze. Powy sza zasada zbli ona 

jest do zasady dotycz%cej spo!ecze'stwa 

i pa'stwa, która oznacza!a pierwsze'stwo 

sprawiedliwo#ci przed dobrem. Natomiast 

dla jednostek, jak twierdz% komunitarianie, 

przyj$cie obiektywnej liberalnej moralno#ci 

wi% e si$ z oderwaniem od wspólnoty i bra-

kiem zakorzenienia w imi$ wolno#ci moralnej 

i wyzwolenia ze spo!ecznego, politycznego 

i gospodarczego status quo13. Konsekwencj% 

przyj$cia obiektywnej liberalnej moralno#ci 

jest zanik wi$zi patriotycznych, dla których, 

zdaniem komunitarian, w liberalizmie nie 

ma trwa!ego odpowiednika. Ponadto nie-

traktowanie w!asnego  ycia w kategoriach 

cz$#ci narracji, cz$#ci historii kraju, a tym 

w pewnym aspekcie jest moralno#" patrio-

tyczna, niszczy zasadniczy wymiar  ycia 

moralnego. Tym samym nie pozwala odkry" 

obowi%zków wynikaj%cych mi$dzypokolenio-

wych zwi%zków zarówno wobec cz!onków 

w!asnej wspólnoty, jak i innych wspólnot. 

Utrata cz$#ci moralnego wymiaru  ycia zdaje 

si$ czym# niewymiernym. Komunitarianie 

argumentuj%,  e patriotyzm ma zasadniczy 

wp!yw na bezpiecze'stwo wspólnoty; na 

utrzymywanie sta!ych si! zbrojnych. Cz!on-

kowie si! zbrojnych, jak twierdzi MacIntyre, 

musz% by" gotowi po#wi$ci" w!asne  ycie 

w imieniu wspólnoty, bez wzgl$du na ich 

w!asn% ocen$ spraw, o które b$d% walczy". 

Innymi s!owy, „[…] dobrzy  o!nierze nie mog% 

by" libera!ami i musz% uosabia" w swoich 

dzia!aniach, przynajmniej w znacznym stop-

niu, moralno#" patriotyzmu”14. Konkluzj% tej 

argumentacji jest przekonanie,  e wspólnota, 

w której dominuje liberalna moralno#", by 

przetrwa", potrzebuje m!odych ludzi j% od-

rzucaj%cych. 

Prezentowane powy ej elementy 

komunitaria'skiej krytyki traktowa!y raczej 

o teoretycznych lub mo liwych praktycznych 

skutkach przyj$cia paradygmatu liberalizmu 

proceduralnego. Sugestywno#" komunita-

ria'skiej krytyki wywodzi si$ równie  z uwa -

nej obserwacji rzeczywisto#ci i odwo!a' do 

procesów spo!ecznych w Stanach Zjedno-

czonych. Przy tym mo na dostrzec bardziej 

uniwersalny aspekt krytyki, który traktowa" 

mo na jako ostrze enie przed przyj$ciem 

zasad wspó!czesnego liberalizmu w jego pro-

ceduralnej ods!onie. Autorem sugestywnie 

opisuj%cym domniemane spo!eczne skutki 

liberalizmu proceduralnego jest Michael 

Walzer, który zdaje si$ podziela" zdania 

Kymlickiego co do ontologicznych ró nic, 

twierdzi bowiem,  e kwesti% teorii politycznej 

nie jest proces konstytuowania si$ ja&ni, ale 

relacji mi$dzy ja&niami, czyli wzór relacji 

spo!ecznych15. Przyjmuj%c tak% perspekty-

w$ Walzer postrzega liberalizm jako teori$ 

mobilno#ci, zdaniem libera!ów bowiem re-

lacje mi$dzy jednostkami s% kszta!towane 

swobodnie i dowolnie, w czym zawiera si$ 

prawo do rozstania i odrzucenia kr$puj%cych 

je wi$zi przez jednostki. Liberalizm w uj$ciu 

Walzera jest wi$c praktyk% fragmentaryzacji 

i mobilno#ci o fatalnych konsekwencjach 

spo!ecznych, które autor komunitaria'skiej 

krytyki liberalizmu na przyk!adzie Stanów 

10 Zob. A. MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnot$?, [w:] P. )piewak, dz. cyt., s. 285-304.
11 Tam e, s. 290.
12 Tam e.
13 Tam e, s. 295.
14 Tam e, s. 301.
15 Zob. M. Walzer, Komunitaria'ska krytyka liberalizmu, [w:] P. )piewak, dz. cyt., s. 112.
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Zjednocznych nazywa „Czterema Mobilno-

#ciami”. Stosuj%c pewne uogólnienia mo na 

stwierdzi",  e Walzer opisuje liberalizm jako 

praktyk$ atomizacji spo!ecze'stwa, prakty-

k$ oddzielania i odseparowania od siebie 

jednostek, które powoduj% tym samym sp!y-

canie relacji spo!ecznych i niszcz% kapita! 
ludzki. Dla komunitarian jest to jeden ze 

skutków przyj$cia zasady neutralno#ci spo-

!ecze'stwa, ale, wskazuj%c na zagro enia, 

nie chc% bynajmniej zakaza" dowolnego 

kszta!towania  ycia, maj% na my#li jednak 

obowi%zek korygowania skutków tej zasady 

przez pa'stwo.

Komunitaria'ska krytyka oczywi#cie 

spotka si$ z liberaln% replik%. Jedn% z odpo-

wiedzi, jak% na komunitaria'skie argumenty 

udziela liberalizm, jest stanowisko,  e w sy-

tuacji post$puj%cej atomizacji spo!ecze'stw 

ludzie nie s% ju  w stanie osi%gn%" poro-

zumienia co do wspólnej koncepcji dobre-

go  ycia. Wobec powy szego tylko teoria 

liberalna jest trafnym opisem tej rzeczywi-

sto#ci, a postulaty libera!ów stanowi% trafn% 

odpowied& na istniej%cy stan spo!eczny. Je#li 

wi$c komunitaryzm uwa a sw% krytyk$ libe-

ralizmu za spowodowanie fragmentaryzacji 

spo!ecze'stwa za trafn%, powinien uzna", 

 e tylko liberalizm stanowi na t$ fragmen-

taryzacj$ odpowied&. Cz$#" komunitarian 

uwa a jednak inaczej i postuluje przyj$cie 

koncepcji dobrego  ycia16 oraz oparcia na 

nim spo!ecze'stwa. Komunitarianie s% w za-

sadzie zgodni,  e podstaw% takiej koncepcji 

mog% by" dokonania instytucjonalne, prawne 

i Þ lozoÞ czne, na jakich opieraj% si$ zw!aszcza 

Stany Zjednoczone. Jednak za cenne z per-

spektywy nieco bardziej uniwersalnej mo na 

uzna" dwie komunitaria'skie koncepcje 

dobra, mog%ce sta" si$ podstaw% spo!e-

cze'stwa. Koncepcja Michaela Walzera, 

twierdz%cego,  e jednostki mog% zgodzi" si$ 

co do uznania spo!ecze'stwa obywatelskie-

go za wspólne dobro, i projekt Charlesa Tay-

lora, który odwo!uje si$ do koncepcji rz%dów 

prawa. Proponuj$ rozwa y" te dwa projekty 

jako przeciwwag$ dla liberalizmu, opieraj%c% 

si$ na uznaniu za dobro wspólne dorobku 

cywilizacji zachodniej.

Michael Walzer w artykule Spór o spo-

#ecze'stwo obywatelskie17 polemizuje z czte-

rema, republika'sk%, marksistowsk%, neo-

liberaln% i narodow%, koncepcjami dobrego 

 ycia i wyra&nie stawia tez$: „[…] istotnie, 

istnieje pi%ta, najnowsza […] odpowied&, 

zgodnie z któr% dobre  ycie jest mo liwe tylko 

w spo!ecze'stwie obywatelskim […], i gdzie 

stajemy si$ lud&mi uspo!ecznionymi i nieod-

!%cznymi od wspólnoty”18. Walzer rozumie 

spo!ecze'stwo obywatelskie jako przestrze', 

w której realizowane s% ró ne koncepcje 

dobrego  ycia, zarówno bycia politykiem, jak 

i producentem, konsumentem lub cz!onkiem 

narodu. Ludzi realizuj%cych swoje odr$bne 

interesy !%czy spo!ecze'stwo obywatelskie 

i pa'stwo, które „[…] zmusza cz!onków sto-

warzysze' do brania pod uwag$ wspólnego 

dobra, które nie mie#ci si$ w ich w!asnych 

koncepcjach dobrego  ycia”19. Dobre  ycie, 

wed!ug Walzera, to  ycie w spo!ecze'stwie 

obywatelskim, to troszczenie si$ o wspólno-

t$ polityczn%, które umacnia i ochrania sie" 

stowarzysze'20. Spo!ecze'stwo obywatel-

skie uosabia równie  pewne warto#ci oraz 

instytucje cenne i wypracowane w zachod-

niej tradycji intelektualnej, o których jednak 

zapomniano a  do czasów Solidarno#ci 

i ruchów dysydenckich w Europie )rodko-

wo-Wschodniej. Walzer nie tylko uwa a 

spo!ecze'stwo obywatelskie za s!uszn% 

koncepcj$ dobrego  ycia, lecz tak e stawia 

pytanie: jak j% osi%gn%"? Udzielona przez 

16 Zak!adaj%c,  e proces atomizacji nie jest tak daleko posuni$ty;  e jest to jeszcze mo liwe.
17 M. Walzer, Spór o spo#ecze'stwo obywatelskie, [w:] Ani ksi$ %, ani kupiec: obywatel. Idea spo#ecze'stwa 

obywatelskiego w my!li wspó#czesnej, wybór i wst$p J. Szacki, prze!. B. Szacka, J. Szacki, Kraków 1997, s. 

85-106.
18 Tam e, s. 93-94.
19 Tam e, s.101.
20 Tam e.
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niego odpowied&, która libera!om wyda" si$ 

musi radykalnie obca, brzmi: „[…] pa'stwo 

nigdy jednak nie mo e by" […] li tylko ram% 

dla spo!ecze'stwa obywatelskiego. Jest ono 

tak e narz$dziem walki o okre#lony kszta!t 
wspólnego  ycia”21.

Koncepcja pa'stwa jako narz$dzia 

walki o okre#lon% koncepcj$ dobrego  ycia 

zdaje si$ obca ca!ej liberalnej tradycji. Z Hob-

besowskiej perspektywy koncepcja ta grozi 

naruszeniem pokoju wewn$trznego, dla libe-

ra!ów proceduralnych to postawienie dobra 

przed sprawiedliwo#ci%, przyj$cie Kantow-

skiego punkt widzenia to bowiem naruszenie 

ludzkiej wolno#ci. Jednak e odmienno#" 

koncepcji Walzera od tradycji liberalnej nie 

musi przes%dza" o jej nietrafno#ci. Zdaje si$ 

jednak,  e koncepcja Walzera skonstruowa-

na jest do#" arbitralnie, a przekonanie,  e 

jednostki wspólnie zgodz% si$ na podporz%d-

kowanie spo!ecze'stwu obywatelskiemu, 

nie uwzgl$dnia pluralizmu warto#ci, tote  

jednym rozwi%zaniem mo e by" wt!oczenie 

jednostki w form$ spo!ecze'stwa obywatel-

skiego. Koncepcja Walzera nie stanowi wi$c 

odpowiedzi na pytania, jakie niesie ze sob% 

komunitaria'ska krytyka liberalizmu przy 

równoczesnym uwzgl$dnieniu liberalnych 

postulatów.

W dotychczasowych rozwa aniach 

poj$cie dobra odnosi!o si$ do koncepcji  y-

cia, jakie jednostki uwa aj% za warto#ciowe. 

Liberalizm proceduralny postulowa!, aby 

pa'stwo i spo!ecze'stwo wobec nich pozo-

sta!o neutralne, a jednostki ustali!y zasady 

sprawiedliwo#ci, które b$d% rozstrzyga!y 

spory. Komunitarianie, a zw!aszcza Walzer, 

uwa ali,  e jednostka najpe!niej mo e si$ 

realizowa", gdy  yje we wspólnocie, iden-

tyÞ kuje si$ z ni% i troszczy o jej polityczny 

los. Przy poj$ciu dobra rozumianym zgodnie 

z wcze#niejsz% deÞ nicj%, mi$dzy postula-

tem neutralno#ci pa'stwa a rozumieniem 

pa'stwa jako narz$dzia walki o okre#lon% 

koncepcj$ dobra nie mo e by" zgody. Spór 

ten stara si$ rozwi%za" Charles Taylor, który 

proponuje, by dobro rozumie" szerzej, tak 

by „[…] oznacza!o ono wszystko, co posiada 

warto#" i do czego d% ymy”22. Wówczas li-

beralizm móg! przyj%" koncepcj$ wspólnego 

dobra, która umo liwi jednostkom identyÞ -

kowanie si$ ze wspólnot%, a wi$c pozwoli 

na rozkwit moralno#ci patriotycznej. Tak% 

koncepcj$ dobra wspólnego, opartego na 

wspólnym pojmowaniu s!uszno#ci, mog!yby, 

zdaniem Taylora, stanowi" rz%dy prawa. 

Jednak Taylor nie precyzuje, jak po-

j$cie rz%dów prawa nale y rozumie". Po-

szukuj%c mo liwych sposobów rozumienia 

rz%dów prawa, a tym samym dobra wspól-

nego rozumianego szerzej, nale y odrzuci" 

mo liwo#" sprowadzenia tej zasady jedynie 

do Kantowskiej propozycji, by stworzy" sytu-

acj$, gdzie lex est rex23. Ponad wszelk% w%t-

pliwo#" podstaw% rz%dów prawa jest uznanie 

godno#ci osoby ludzkiej jako idea!u, który nie 

zmienia si$ wraz z szeroko#ci% geograÞ czn%. 

Ponadto, identyÞ kuj%c warto#ci liberalne, ja-

kie zas!uguj% na przetrwanie i mog% si$ sta" 

tre#ci% rz%dów prawa, warto, jak s%dz$, od-

wo!a" si$ do zaproponowanej przez Isaiaha 

Berlina koncepcji pluralizmu warto#ci i wol-

no#ci negatywnej jako konsekwencji uznania 

„idea!u swobody wyboru celów bez pretensji 

do ich wieczystej warto#ci”24. To jedynie 

szkic sposobu, w jaki rozumie" mo na rz%dy 

prawa, trudno bowiem nie odnie#" wra enia, 

 e kiedy #ledzi si$ dzieje my#li spo!ecznej 

i politycznej, to mo na znale&" sk!adowe tego 

poj$cia wypracowane w cz$sto niezwykle 

kosztownych experiments in living. 

 Nale y jednak odpowiedzie" na py-

tanie: czy patriotyczna identyfikacja ze 

wspólnot% opart% na rz%dach prawa jest do 

pogodzenia z zasad% neutralno#ci pa'stwa? 

Taylor ma co do tego w%tpliwo#ci, twierdzi 

bowiem,  e takie pa'stwo mog!oby pozosta" 

neutralne „[…] w kwestii wiary lub niewiary 

21 Tam e, s. 102.
22 Ch.Taylor, dz. cyt., s. 56.]
23 Cz.Por$bski, Umowa Spo#eczna. Renesans idei, Kraków 1999, s. 112.
24 I. Berlin, Dwie koncepcje wolno!ci, [w:] tego , Dwie koncepcje wolno!ci, Warszawa 1991, s. 191.
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w Boga lub w kwestii homoseksualnej czy 

heteroseksualnej orientacji swych obywa-

teli”25, nie mog!oby jednak by" neutralne 

w kwestii bycia patriot% lub „antypatriot%”. 

Prawdopodobnie jest to bariera, której pro-

ceduralistyczny paradygmat nie jest w stanie 

przekroczy". Taylor jest tego #wiadom, dlate-

go pisze: „[…] by" mo e nie jest to powa ny 

problem. *adna teoria polityczna nie mo e 

by" wprowadzana w  ycie przy zachowaniu 

ca!ej czysto#ci jej pierwotnego modelu”26. Nie 

jest to jedyne zastrze enie, jakie mo na wy-

sun%" przeciw tej koncepcji. Wiele wspólnot 

politycznych, inaczej ni  Stany Zjednoczone, 

swój patriotyzm opiera na przyk!ad na kul-

turze narodowej czy na odmiennie postrze-

ganych zasadach sprawiedliwo#ci. Takie 

wspólnoty cz$sto nie mog% sobie pozwoli" na 

postulowan% przez proceduralistów neutral-

no#" tak,  eby nie ignorowa" przy tym woli 

wi$kszo#ci. W powy ej sytuacji liberalizm 

proceduralny, czy to wsparty o element dobra 

wspólnego, czy te  na nie oboj$tny, mia!by 

istotne problemy. 

Z dotychczasowych rozwa a' wynika, 

 e projekt uwzgl$dnienia cz$#ci komuni-

taria'skich postulatów, cho" teoretycznie 

mo liwy, napotyka na istotne problemy 

w spo!ecze'stwach, w których liberalny 

sposób my#lenia nie dominuje. Natomiast 

przedstawiona przez Michaela Walzera 

koncepcja spo!ecze'stwa obywatelskiego 

jako dobra mo liwego do zaakceptowania 

przez jednostki wydaje si$ nie do zaak-

ceptowania przez liberalizm, z uwagi na 

traktowanie przeze' pa'stwa jako narz$dzia 

walki o okre#lony kszta!t wspólnego  ycia, 

a w konsekwencji – o okre#lon% koncepcje 

 ycia jednostek. Powy sze rozwa ania opie-

ra!y si$ na za!o eniu,  e krytyka komunitarian 

w wielu kwestiach jest celna, a proces frag-

mentaryzacji spo!ecze'stw nie jest jeszcze 

na takim etapie, by liberalizm móg! odrzuci" 

krytyk$ komunitarian i oprze" si$ na atomi-

zmie spo!ecze'stw. 

Je#li wi$c chocia  cz$#" argumentów 

komunitarian jest celna, a zdaje si$,  e s% 

powody, by tak s%dzi", liberalizm stoi przed 

powa nym problemem. Ma do wyboru, albo 

sta" si$ wspó!gospodarzem osi%gni$" praw-

nych, instytucjonalnych i intelektualnych 

pa'stw Zachodu, pozbawiaj%c si$ przy tym 

uniwersalno#ci, albo pozosta" przy tezach 

uniwersalnych, czy to opartych na teorii spra-

wiedliwo#ci czy wolnego rynku, ale wielokrot-

nie ju  podwa anych. Pewne jest jednak,  e 

liberalizm, je#li chce pozosta" istotnym nur-

tem my#lenia o polityce, powinien uwzgl$dni" 

argumentacj$ krytyków, by przystosowa" 

si$ do nowych czasów – czasów, do których 

kondycji by" mo e sam si$ przyczyni!27. 

Komunitaria'ska krytyka mo e by" pomoc-

na w ewentualnej przemianie, uwra liwia 

bowiem liberalizm na wspólnotowy wymiar 

ludzkiej egzystencji i proponuje, by szuka" 

dóbr, które jednostki ceni% wspólnie. Istnieje 

bowiem przestrze' do formu!owania pyta' 

i postulatów liberalnych pomi$dzy komunita-

ryzmem a liberalizmem proceduralnym.

25 Tam e, s. 61.
26 Tam e, s. 63.
27 Rozstrzygniecie tego problemu stanowczo wykracza poza obszar zainteresowa' tego artyku!u, a intuicje 

nazbyt cz$sto zale % od przyj$tego paradygmatu, tote  kwesti$ t$ pozostawiam otwart%.
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Natalia A. Hapek

Raj w cieniu szabel1. Imam Szejk Mansur, czyli krótka 
historia pierwszego powstania Czeczenów przeciwko 
Rosji

„Jego m%dro#" przyrównywano do 

m%dro#ci Lukmana, a walory – do Alek-

sandra Wielkiego. Nazywano go «czecze'-

skim Savonarol%» […], «iskr% uderzaj%c% 

w beczk$ prochu», «psem pasterskim», 

«szubrawc% z A!d» i «Pierwszym Imamem 

Pó!nocnego Kaukazu»”2. Istotnie, Mansur 

– cho" jego biograÞ a do dzi# jest pe!na luk 

– dla Czeczenów pozostaje wci%   ywym 

symbolem ich bogatej historii, to samo#ci 

i jedno#ci narodowej, bohaterem, który jako 

pierwszy powiód! zjednoczony naród do 

walki z Rosjanami. Dla Rosjan za# – jed-

nym z wielu buntowników, gro&nym – jak 

si$ wydaje – nawet pó!tora wieku po swo-

jej #mierci (o zagro eniu, jakie stanowi!a 

pami$" o nim, najlepiej #wiadczy fakt,  e 

w czasach Zwi%zku Radzieckiego zakaza-

no nawet wspominania jego imienia3). Bez 

w%tpienia Mansur – mimo wielu niejasno#ci, 

wr$cz legend, które naros!y wokó! jego 

historii – pozostaje jedn% z wa niejszych 

postaci, które wp!yn$!y na losy konß iktu 

czecze'sko-rosyjskiego.

Aby lepiej zrozumie" jego rol$, trzeba 

przeanalizowa" sytuacj$ Czeczenii w II po!o-

wie XVIII wieku oraz wydarzenia, które do niej 

doprowadzi!y. W po!owie XV wieku zacz$!o 

si$ rozrasta" pa'stwo tureckie, a po upadku 

Cesarstwa Bizantyjskiego Osmanowie zapa-

nowali nad ca!ym basenem Morza Czarnego. 

Kolejnym celem imperium by! Kaukaz, po 

który chcia!a si$gn%" równie  Persja Safa-

widów. W 1514 roku na terenach Wy yny 

Arme'skiej armie obu mocarstw stoczy!y ze 

sob% bitw$. Wygrali j% uzbrojeni w bro' paln% 

Osmanowie, bitwa okaza!a si$ jednak dopiero 

pocz%tkiem d!ugotrwa!ej wojny. W 1555 roku 

pa'stwa podzieli!y mi$dzy siebie Kaukaz. 

Persja otrzyma!a cz$#" pó!nocno-wschodni%. 

Jednocze#nie rozpocz$!a si$ rosyjska eks-

pansja w kierunku Kaukazu. Carom uda!o si$ 

podbi" zamieszkane przez Tatarów tereny, 

oddzielaj%ce Rosj$ od Kaukazu. W po!owie 

XVI wieku Iwan IV Gro&ny przy!%czy! do Rosji 

chanat Kaza'ski i Astracha'ski, a nast$pnie 

Kabard$. W 1567 roku Rosjanie wybudo-

wali twierdz$ przy uj#ciu Sun y do Tereku, 

1 Zwrot pochodz%cy ze zbioru hadisów Sahih Muslim, pojawiaj%cy si$ w dwóch ró nych hadisach mówi%cych 

o walce z wrogami, wspó!cze#nie cz$sto wyst$puj%cy w odniesieniach do Pó!nocnego Kaukazu (tytu!y Þ lmów, 

piosenek, rozdzia!ów w ksi% kach), zob. Sahih Muslim, hadis nr 4314 – http://www.sahihmuslim.com/sps/

smm/sahihmuslim.cfm?scn=dsphadeeth&HadeethID=4314&txt=under%20the%20shadows%20of%20the%20

swords, dost$p z dnia 23.03.2010, hadis nr 4681 – http://www.sahihmuslim.com/sps/smm/sahihmuslim.

cfm?scn=dsphadeeth&HadeethID=4681&txt=under%20the%20shadows%20of%20the%20swords, dost$p 

z dnia 23.03.2010. 
2 J. Meskhidze, Imam Shaykh Mansur: a few stanzas to a familiar portrait, „Central Asian Survey”, nr 21(3), 2002, 

s. 301. W niniejszej pracy wszystkie cytaty z dzie! obcoj$zycznych podaj$ w t!umaczeniu w!asnym.
3 J. Swirszcz, The Role of Islam in Chechen National Identity, „Nationalities Papers”, vol. 37, nr 1, stycze' 

2009, s. 66.
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naprzeciwko ziem czecze'skich. Jednak 

prawdziwy rozwój kontaktów wajnachsko4-

rosyjskich rozpocz%! si$ dwie dekady pó&-

niej – w roku 1588, gdy powsta!o rosyjskie 

miasto Terek. Do tej pory Czeczeni podlegali 

w!adzy Mekh-Khe!u5; niektórzy, mieszkaj%cy 

w pobli u granic z Dagestanem lub Gruzj%, 

uznawali równie  zwierzchno#" w!adców 

pa'stw s%siednich. Wraz z wybudowaniem 

Tereku rozpocz$!a si$ – przebiegaj%ca po-

kojowo – rosyjska ekspansja gospodarcza. 

Nawet zasiedlanie ziem w pobli u Tereku Ko-

zakami nie wywo!a!o sprzeciwu Wajnachów. 

Niebezpiecze'stwo widzieli raczej w Turcji 

i Persji – uczestniczyli w koalicji antyosma'-

skiej, tote  budow$ umocnie' Tereku w pe!ni 

zaakceptowali. Wielu Czeczenów by!o w tym 

okresie sojusznikami Rosji, rozwija!y si$ kon-

takty gospodarcze, a w Moskwie pojawia!y si$ 

poselstwa Wajnachów. Taka sytuacja utrzy-

mywa!a si$ do po!owy XVII wieku, wyj%tkiem 

by!y sporadyczne wyrazy sprzeciwu górskich 

narodów Kaukazu wobec powoli zmieniaj%ce-

go si$ charakteru kontaktów z Rosj% – „szukali 

[…] sojusznika, a nie kolonizatora”6. 

Podczas wojny rosyjsko-perskiej w la-

tach 1651-1653 cz$#" Wajnachów walczy!a 

ju  przeciwko Rosji, po stronie perskiej. 

Za rz%dów Piotra I plany Rosji odno#nie 

do Kaukazu stawa!y si$ coraz bardziej 

wyra&ne. Car zdoby! Azow i stworzy! ß ot$ 

na Morzu Azowskim, przez co umocni! po-

zycj$ imperium. Na os!abienie Rosji zaj$tej 

wojn% ze Szwecj% zareagowa!a ludno#" 

terenów podbitych jeszcze przez poprzedni-

ków Piotra I – w 1705 roku wybuch!y liczne 

insurekcje, m.in. w Astrachaniu i Krasnym 

Jarze, a w 1707 roku – tak e powstanie 

w Czeczenii, dowodzone przez Murata, przy-

wódc$ powstania Baszkirów. W 1708 roku 

powsta'com uda!o si$ zdoby" Terek, by! to 

jednak ich jedyny sukces, Murat bowiem 

zosta! pochwycony i stracony z rozkazu cara. 

Piotr I uzna!,  e je#li Kaukaz nie zostanie 

w!%czony do Imperium Rosyjskiego, przejm% 

go Osmanowie, a tym samym zdob$d% pe!n% 

kontrol$ nad basenem Morza Kaspijskiego. 

W 1721 roku Rosja wyst%pi!a przeciw Persji, 

która obejmowa!a swoimi wp!ywami m.in. 

Dagestan i Azerbejd an. Aby dosta" si$ na 

tereny pozostaj%ce pod w!adz% Persji, armia 

rosyjska musia!a przej#" przez obszary za-

mieszkane przez Czeczenów – nie napotka!a 

 adnego oporu. W 1722 roku Persja zrzek!a 

si$ na rzecz Rosji kontrolowanych przez 

siebie terenów na Kaukazie. Dziesi$" lat 

pó&niej, za rz%dów carycy Anny Iwanowny, 

ruszy!a pierwsza rosyjska ekspedycja zbroj-

na na tereny nale %ce do Czeczenów. 7 lipca 

1732 Czeczeni, pod wodz% kniazia Ajdemira, 

rozbili wojska rosyjskie. Os!abiona wojnami 

Rosja zdecydowa!a si$ na powrót do taktyki 

ekspansji ekonomicznej, przynosz%cej nie-

w%tpliwe sukcesy – m.in. w 1735 roku uda!o 

si$ sk!oni" Ajdemira do z!o enia przysi$gi 

podda'stwa wobec Moskwy, za co sowicie 

go wynagrodzono. Rosja z jednej strony 

stosowa!a ekspansj$ gospodarcz%, z drugiej 

– budowa!a nowe twierdze i umocnienia na 

granicznej linii Tereku.

Ponownie próbowano podbi" Czecze-

ni$ w roku 1758 – bezskutecznie. A  do lat 

80. XVIII wieku zaprzestano prób zbrojnego 

podboju i ograniczono si$ do gospodarczego 

uzale niania spo!ecze'stwa czecze'skiego, 

przez co coraz wi$cej górali sk!ada!o przy-

si$g$ podda'stwa. Zmiana polityki rosyjskiej 

wobec Czeczenów nast%pi!a za rz%dów 

Katarzyny II. Rosja, maj%ca silne zaplecze 

w postaci sieci twierdz obsadzonych Koza-

kami na Pó!nocnym Kaukazie, postanowi!a 

przyspieszy" decyzje o z!o eniu przysi$gi 

przez tych Czeczenów, którzy jeszcze tego 

nie zrobili. W tym celu gro ono karnymi 

ekspedycjami,  %dano przysy!ania dzieci 

z wiosek na zak!adników. Wydawa!o si$,  e 

4 Nazw% Wajnachowie okre#la si$ dwa spokrewnione narody, Czeczenów i Inguszy.
5 Organ zarz%dzaj%cy pa'stwem, dos!. „Rada Kraju”, „S%d Krajowy”, pe!ni%cy funkcj$ s%downicz% i ustawodawcz%; 

zob. I. Adger-Adajew, Kamienie mówi$. Dzieje i kultura Czeczenów, Warszawa 2005, s. 190-195.
6 S. Ciesielski, Studia z dziejów Europy Wschodniej 2. Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konß iktu, Wroc!aw 

2003, s. 24.
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ostateczne podbicie Czeczenii zosta!o ju  

przes%dzone: w#ród Wajnachów dominowa!a 

orientacja prorosyjska, górale byli rusyÞ ko-

wani (m.in. przez nauk$ dzieci-zak!adników 

j$zyka rosyjskiego oraz zasad wiary chrze-

#cija'skiej), Kaukaz zasiedlili rosyjscy kolo-

nizatorzy, powsta!a rosyjska administracja. 

W!a#nie wtedy, jak g!osi tatarska ballada, 

pojawi! si$ Imam Mansur:

Narodzony,  eby zetrze"
Dum% Moskwy w proch i py#
Zwalcza# i podbija#, blisko i daleko

T% przekl%t$ pó#nocn$ ras%7

„A  do czasów trzydziestoletniego 

powstania Szamila przeciwko rosyjskiemu 

wtargni$ciu w góry w XIX wieku, Czeczeni byli 

najbardziej znani ze swojego uczestnictwa 

w powstaniu Mansura w latach 1785-1790. 

Rebelia Mansura jest dzi# postrzegana jako 

punkt zwrotny dla górali. Jej lider, Szejk 

Mansur by! pierwszym przywódc% duchowym 

powsta'ców, pierwszym, który u y! Koranu, 

 eby zjednoczy" górali w walce przeciwko 

Rosjanom i pierwszym, który w tym celu 

pos!u y! si$ wojn%”8. Niewiele wiadomo na te-

mat m!odo#ci Mansura. Rozbie no#" mi$dzy 

podawanymi przez ró ne &ród!a mo liwymi 

datami jego urodzenia wynosi blisko 40 lat 

– od roku 17229, przez rok 173210, 174811, a  

do roku 176012. Urodzi! si$ w aule (wiosce) 

A!dy – dzi# przedmie#cia Groznego – a jego 

prawdziwe imi$ brzmia!o, wed!ug niektórych 

&róde!, Uczerman, co Rosjanie zmienili na 

Uszurma. Czeczeni, mówi%c o nim, najcz$-

#ciej pos!ugiwali si$ okre#leniami Uszurum 

Szejk, Uszurm Szejk lub Aldara Imam (Imam 

z A!d)13. Okoliczno#ci, w jakich zdoby! rozg!os, 

nie s% do ko'ca znane. Pewne jest natomiast, 

 e w 1783 lub 1784 roku zosta! og!oszony 

szejkiem, a nast$pnie – imamem. Przyj%! tytu! 
al-Imam al-Mansur al-Mutawakkil ‘ala Allah, 

co oznacza: Zwyci$ski Imam Pok!adaj%cy Uf-

no#" w Bogu14. Od tej pory najbardziej znany 

jest pod imieniem Mansur15. Zgodnie z prze-

kazami czecze'skimi by! Czeczenem, jego 

rodzice nale eli do tejpu (patronimii) Elistan -

choj. Ojciec Mansura mia! na imi$ Sha’abaz 

lub Jafel i to on rozpocz%! edukacj$ religijn% 

syna: nauczy! go podstaw j$zyka arabskiego 

i zapozna! z Koranem16. Mansur kontynuowa! 
edukacj$ w Dagestanie pod okiem jednego 

z najbardziej znanych suÞ ch z zakonu na-

kszbandijja. Wed!ug innego przekazu, rodzina 

Mansura by!a biedna i niepi#mienna, a on sam 

do ko'ca  ycia pozosta! analfabet%. O eni! 
si$ w wieku 22 lat i mia! trójk$ dzieci, w wieku 

25 lat opu#ci! rodzinn% wiosk$ i rozpocz%! 
 ycie pustelnika17. 

7 S. Smith, Allah’s Mountains. The Battle for Chechnya, London-New York, 2001, s. 38.
8 R. Seely, Russo – Chechen Conß ict, 1800-2000. A Deadly Embrace, London-Portland, OR, 2001, s. 31.
9 Z. Güne-Yadcy, A Chechen national hero of the Caucasus in the 18th century: Sheikh Mansur, „Central Asian 

Survey”, nr 22(4), 2003, s. 106.
10 M. Gammer, The Lone Wolf and the Bear. Three Centuries of Chechen DeÞ ance of Russian Rule, Pittsburgh 

2006, s. 17; J. Meskhidze, dz. cyt., s. 304; A. Jaimoukha, The Chechens. A handbook, Routledge, London-New 

York 2005, s. 41.
11 Z. Güne-Yadcy, dz. cyt., s. 113.
12 M. Gammer, dz. cyt., s. 17; S. Ciesielski, dz. cyt., s. 27-28; J. Meskhidze, dz. cyt., s. 304.
13 J. Meskhidze, dz. cyt., s. 304.
14 M. Gammer, dz. cyt., s. 17.
15 W niniejszej pracy pomijam inne teorie dotycz%ce pochodzenia Mansura – zarówno te, które widz% 

w nim w!oskiego awanturnika Boettiego, by!ego jezuit$ Elis$ Mansura czy osma'skiego emisariusza, jak i te, 

wed!ug których by! angielskim agentem, Tatarem czy Nogajem. Zarys tych teorii – zob. Z. Güne-Yadcy, dz. cyt., 

s. 105-106.
16 J. Meskhidze, dz. cyt., s. 304.
17 S. Ciesielski, dz. cyt., s. 28; Imam Mansur Ushurma, http://www.waynakh.com/eng/2008/05/imam-mansur-

ushurma/, dost$p z dnia 06.02.2010. Jak wykazuje Moshe Gammer, obraz niepi#miennego Mansura – prostego 

pasterza – wynika! z polityki w!adz radzieckich, którym ulegali nawet autorzy czecze'scy, jak Szarpudin 

Achmadow, zob. M. Gammer, dz. cyt., s. 18.

Mishellanea8_1.indd   89 2010-07-02   09:19:25



90

Po powrocie do A!d pe!ni! funkcj$ 

mu!!y i g!osi! kazania, dla których charaktery-

styczne by!y wizje profetyczne. Coraz wi$cej 

ludzi przybywa!o s!ucha" jego s!ów. 

[…] Domaga# si% praktykowania ascetyczne-

go i czystego islamu, odrzuca# stosowanie 

si% do praw zwyczajowych (adat), a zw#asz-

cza zasad% krwawej zemsty generuj$c$ nie-

ustanne konß ikty mi%dzy rodami a wspól-

notami. ($da# oparcia prawa na zasadach 

koranicznych. Pot%pia# te  u ywanie tytoniu 

i alkoholu oraz rozpowszechnione w!ród 

Czeczenów kradzie e, krytykowa# kult zmar-

#ych. Wyst%powa# przeciw muzu#manom, 

którzy ulegali obcym wp#ywom, praktykom 

korupcyjnym czy pozwalali si% asymilowa" 

przez niewiernych, czyli Rosjan. W imi% 

odrodzenia zasad koranicznych, nawo#ywa# 
do !wi%tej wojny z niewiernymi i rodzimymi 

odszczepie'cami18.

Postulowa! ponadto równo#" wszyst-

kich wiernych, krytykowa! stosunki feudalne, 

niewolnictwo, rozrzutno#" lokalnych w!adców 

oraz ich zale no#" od Moskwy. Organizowa! 
trzydniowe oczyszczaj%ce posty, zwalcza! 
pozosta!o#ci wierze' animistycznych i chrze-

#cija'skich w#ród górali. G!oszone przez 

Mansura has!a traÞ a!y do lokalnych spo!ecz-

no#ci, a jego imi$ stawa!o si$ coraz bardziej 

znane. Wed!ug niektórych &róde! Mansur za-

!o y! w Czeczenii bractwo nakszbandijja19.

Stopniowo wp!ywy Mansura zacz$!y 

siega" poza Czeczeni$. Jego s!owa cieszy!y 

si$ popularno#ci% równie  w#ród bratniego 

narodu Czeczenów – Inguszy, a tak e w#ród 

Kabardyjczyków i Osetyjczyków. Po raz 

pierwszy w historii Czeczen krzewi! islam 

na Pó!nocnym Kaukazie20. Mansur jasno 

widzia! opozycj$ mi$dzy muzu!ma'skim 

Pó!nocnym Kaukazem a prawos!awn% Ro-

sj%. Uwa a!,  e narody Pó!nocnego Kau-

kazu mog% skutecznie przeciwstawi" si$ 

si!om rosyjskim tylko wówczas, gdy b$d% 

stanowi" jedno#" i g!osi" prawdziw% wiar$. 

Pocz%tkowo by! sk!onny porozumie" si$ 

z Rosjanami, pod warunkiem,  e umo liwi% 

mu oni krzewienie islamu na Kaukazie, ci 

jednak pragn$li go obali". Najpierw zatem 

próbowali sk!óci" ze sob% lub przekupi" 

jego zwolenników, a gdy to si$ nie powio-

d!o – uciekli si$ do rozwi%zania si!owego. 

Wskutek tych prób pozycja Mansura jako 

przywódcy ogromnie wzros!a, a suÞ zm sta! 
si$ wa nym, je#li nie najwa niejszym spo-

iwem narodów Pó!nocnego Kaukazu oraz 

impulsem do walki z Rosj%. „[…] Wezwania 

Uszurmy traÞ a!y na dobry grunt spo!eczne-

go, ekonomicznego i politycznego nieza-

dowolenia, daj%c moraln% i religijn% legity-

macj$ antykolonialnemu i antyfeudalnemu 

buntowi”21. Zbrojna ekspedycja wys!ana 

przeciw Mansurowi w 1785 roku nie tylko 

nie osi%gn$!a swego celu (tj. pochwycenia 

Szejka i ukarania jego popleczników), lecz 

tak e zako'czy!a si$ dla wojsk rosyjskich 

katastrof%. Oddzia! ponad trzech tysi$cy  o!-
nierzy (wg niektórych &róde! – czterech lub 

pi$ciu tysi$cy wspartych setkami Kozaków 

18 S. Ciesielski, dz. cyt., s. 28.
19 A. Jaimoukha, dz. cyt., s. 41. Wed!ug wi$kszo#ci autorów nie ma na to historycznych dowodów, cho" tradycyjnie 

to w!a#nie z Mansurem !%czy si$ pocz%tki oporu wobec Rosjan zwi%zanego z nakszbandijj%, zob. K.H. Karpat, 

The Policization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State, 

Oxford 2001, s. 34.
20 Do tej pory islam na Kaukazie najcz$#ciej szerzyli Dagesta'czycy. Do Czeczenii zacz%! przenika" dosy" 

wcze#nie (cho" zdecydowana wi$kszo#" autorów polskich i zachodnich datuje masowe przyjmowanie islamu 

przez Czeczenów na XVIII w. Niektórzy twierdz%,  e sta!o si$ to trzy wieki wcze#niej, zob. S. Ciesielski, 

op. cit., s. 18, A. Zelkina, In Quest for God and Freedom. SuÞ  Responses to the Russian Advance in the North 

Caucasus, London 2000, s. 33-34; wg autorów czecze'skich mia!o to miejsce znacznie wcze#niej, np. w wieku 

XII, zob. I. Adger-Adajew, op. cit., s. 173), jednak w odleg!ych au!ach przetrwa!y na po!y poga'skie, na po!y 

chrze#cija'skie wierzenia, których ostateczne wyplenienie to w du ej mierze efekt wypraw Mansura w góry 

i g!oszonych przez niego nauk.
21 S. Ciesielski, dz. cyt., s. 29.
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i artyleri%22) pod dowództwem pu!kowni-

ka Pieri dotar! 6 lipca 1785 roku23 do A!d, 

a nie zastawszy tam Mansura, który zd% y! 
opu#ci" A!dy, spali! au! i zagarn%! byd!o. 

Po odwrocie rosyjscy  o!nierze byli n$kani 

przez Czeczenów nieustannymi atakami, 

przed którymi nie mogli si$ obroni". Znajo-

mo#" terenu – g$stych lasów nad Sun %, 

mo liwo#" prowadzenia wojny podjazdowej 

i zastawiania na Rosjan pu!apek – wszystko 

to zadecydowa!o o zwyci$stwie górali, któ-

rym uda!o si$ rozbi" oddzia! rosyjski. Polegli 

dowódca, trzynastu oÞ cerów i ponad sied-

miuset  o!nierzy24. Czeczeni stracili w wal-

kach ponad dwa razy mniej ludzi, oko!o 

trzystu osób. By!a to pierwsza tak sromotna 

kl$ska Rosji od pocz%tku walk na Pó!noc-

nym Kaukazie25. Dla Mansura oznacza!a 

ona przede wszystkim pozyskanie licznych 

zwolenników, tak e w#ród tych górali, którzy 

do tej pory za wspieranie ekspansji Rosji 

na Kaukazie pobierali pensje oraz w#ród 

Kabardyjczyków, Osetyjczyków, Kumyków, 

Awarów i Nogajów. 

Szejk poczu! si$ tak pewnie,  e za-

decydowa! o podj$ciu wyprawy na Kizlar, 

jedn% z wa niejszych rosyjskich twierdz 

w rejonie. Po pierwszej, nieudanej próbie 

zdobycia Kizlaru, która mia!a miejsce kilka 

dni po rozbiciu Rosjan nad Sun % (pi$-

ciotysi$czny oddzia! Mansura nie zdoby! 
Kizlaru, ale zaj%! niewielka fortec$ le %c% 

w jego pobli u, gdzie zdoby! cztery armaty), 

podj%! drug%, w dniach 19-20 sierpnia26. 

W przerwie mi$dzy wyprawami uda! si$ do 

Kabardy, pewny gotowo#ci kabardyjskich 

sojuszników. Tam, po sukcesie, jakim by!o 

zdobycie Kargi'skiej Reduty, pope!ni! kilka 

b!$dów taktycznych, m.in. podejmuj%c prób$ 

zdobycia twierdzy w Grigoripolis niedaleko 

Mozdoku. Rosjanie broni%cy twierdzy za-

dali  o!nierzom Mansura powa ne straty, 

a poprzez kontratak w nocy zmusili ich do 

odwrotu. „Niepowodzenie wprawdzie nie 

zachwia!o jeszcze w powa niejszy sposób 

pozycji Mansura, ale zacz%! on gor%czkowo 

poszukiwa" sposobów na wzmocnienie 

swego autorytetu”27. Wróci! do Czeczenii 

i w sierpniu tego samego roku rozpocz%! 
na czele dwunastu tysi$cy  o!nierzy drug% 

wypraw$ na Kizlar, która zako'czy!a si$ 

niepowodzeniem, chocia  nie ca!kowitym. 

Jego wojskom uda!o si$ zdoby" jedynie 

przedmie#cia umocnionego miasta, ale ich 

dzia!ania wymusi!y na Rosjanach wycofa-

nie si$ do twierdz i przej#ciowe porzucenie 

W!adykaukazu. Do Mansura przy!%cza!o 

si$ coraz wi$cej mieszka'ców okolicznych 

terenów, a tak e niektórzy kniaziowie, m.in. 

z Kabardy czy Osetii, obawiaj%cy si$ utraty 

lokalnych wp!ywów wskutek nasilenia si$ 

rosyjskiego panowania.

Mansur usi!owa! wykorzysta" fakt, 

 e w Kabardzie wci%  walczyli powsta'-

cy, i przenie#" tam dzia!ania wojenne. 

W tym samym czasie Rosja, poinformowana 

przez przekupionych Czeczenów o miejscu 

pobytu Szejka, zarz%dzi!a przeciw niemu 

kolejn% operacj$ wojskow%. Oddzia!ami 

rosyjskimi wys!anymi w celu poskromienia 

buntowników dowodzi! pu!kownik Nagel. 

30 pa&dziernika 1785 roku obie strony 

stoczy!y w pobli u Mozdoku powa n%, 

pi$ciogodzinn% bitw$, która nie zosta!a 

rozstrzygni$ta. 2 listopada pod Tatartubem 

nad Terekiem rozegra!a si$ nast$pna bi-

twa, w rezultacie której Mansur musia! si$ 

wycofa". Zaatakowa! Rosjan 25 listopada, 

22 M. Gammer, dz. cyt., s. 20.
23 Wed!ug innych danych mia!o to miejsce w dniach 15-17 lipca 1785 roku, zob. M. Gammer, dz. cyt., s. 20.
24 Wed!ug innych &róde! poleg! Pieri, jego doradca, dziewi$ciu starszych rang% oÞ cerów i trzysta osób, wielu 

Rosjan zosta!o rannych. Czeczeni zdobyli dwustu je'ców i dwie armaty, zob. M. Gammer, dz. cyt., s. 20.
25 W odwecie 19 lipca, kilka dni po bitwie nad Sun %, pu!kownik Apraksin na czele blisko czterech tysi$cy 

 o!nierzy spali! au! A!chan-jurt, na skutek czego zgin$!o – wed!ug nieco przesadzonych rosyjskich szacunków 

– dwie#cie siedemdziesi%t osób, zob. M. Gammer, dz. cyt., s. 21.
26 Wed!ug innych danych mia!o to miejsce 30 sierpnia, zob. M. Gammer, dz. cyt., s. 23.
27 S. Ciesielski, dz. cyt., s. 30.
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jednak znów bez wi$kszego powodzenia28. 

I chocia  zm$czeni Rosjanie wycofali si$ 

do Mozdoku, szeregi zwolenników Szejka 

zacz$!y rzedn%". Niektórzy wycofali swoje 

poparcie dla jego dzia!a', pozostali zacz$li 

walczy" mi$dzy sob%, co przyczyni!o si$ do 

os!abienia si! powsta'ców. Mimo to genera! 
Pawe! Potiomkin stwierdzi!: „nie z!amano 

impertynencji tego buntownika […] jeszcze 

nigdy nie by! tak silny”29.

W grudniu 1785 roku Mansur prze-

niós! sw% g!ówn% kwater$ z A!d do Szali, 

co zako'czy!o pierwszy etap powstania. 

Szejk uzna!,  e jego armia nie powinna 

opiera" si$ wy!%cznie na ochotnikach, za-

cz%! wi$c tworzy" podstawy regularnych si! 
zbrojnych. Na pocz%tku 1786 roku nakaza!, 
aby ka dy meczet wystawi! trzech uzbro-

jonych wojowników. Latem tego samego 

roku zobowi%za! ka d% wie# do wystawienia 

okre#lonej liczby  o!nierzy i sta!ego zaopa-

trywania ich (wie# mia!a przeznaczy" na 

to jedn% dziewi%t% swoich zbiorów). „Tym 

samym Mansur po raz pierwszy w historii 

Czeczenii stworzy! zacz%tki regularnych si! 
zbrojnych utrzymywanych z podatków samej 

ludno#ci. Dzia!ania te ustabilizowa!y sytuacj$ 

powsta'czej armii”30. Szejk stara! si$ wy-

korzysta" chwilow% przerw$ w dzia!aniach 

wojennych równie  na rozszerzenie swych 

wp!ywów. Zacz%! nawraca" na islam tych 

górali, którzy wci%  pozostawali poganami – 

jak Ingusze – lub, przynajmniej nominalnie, 

chrze#cijanami – jak Osetyjczycy. Przeciwko 

Inguszom podj%! nawet kilka wypraw zbroj-

nych. Szuka! sprzymierze'ca w Turcji, która 

pocz%tkowo – a  do wybuchu wojny rosyjsko-

tureckiej w 1787 roku – odnosi!a si$ do jego 

powstania z du % nieufno#ci%. Radziecka 

historiografia przedstawia!a wobec tego 

Mansura jako tureckiego szpiega, co jednak 

nie jest zgodne z prawd%, zawsze bowiem 

by! on niezale ny od Osmanów31. Nie jest 

te  prawd%, jakoby Mansur nie próbowa! po-

rozumie" si$ z Rosjanami – w pa&dzierniku 

1786 roku wys!a! swojego szwagra, Kumyka 

Ett$ Batyrmurzina, do genera!a Potiomkina 

z propozycj% przerwania dzia!a' wojennych, 

któr% genera! odrzuci! i za %da! od Mansura 

bezwarunkowej kapitulacji. Rosja podj$!a te  

prób$ ponownego podkopania autorytetu 

Imama – sfabrykowano list, w którym genera! 
Potiomkin dzi$kowa! mu za pomoc przy w!%-

czaniu górskich narodów do Imperium Ro-

syjskiego i obiecywa! sowite wynagrodzenie. 

List przet!umaczono na turecki, a jego kopie 

rozpowszechniano na ca!ym Kaukazie32.

Osamotniony Szejk, widz%c, jak szyb-

ko zmniejsza si$ liczba jego zwolenników, 

próbowa! jeszcze szuka" sojuszników za 

Kubaniem, co okaza!o si$ kolejnym b!$dem 

strategicznym, po wybuchu bowiem wojny 

rosyjsko-tureckiej w roku 1787 zosta! odci$ty 

od g!ównej bazy w Czeczenii, a tym samym 

od aprowizacji i wi$kszo#ci sprzymierze'-

ców. We wrze#niu 1787 roku wojska rosyj-

skie dowodzone przez genera!a Potiomkina 

zaatakowa!y Mansura. W bitwie mi$dzy rze-

kami Urup i (ab% w dniach 20-24 wrze#nia 

górale ponie#li dotkliw% kl$sk$, co zako'czy-

!o drugi etap powstania, a w praktyce okaza!o 

si$ pocz%tkiem upadku ca!ego ruchu. Sam 

Szejk uda! si$ do Czerkiesów, aby zach$ci" 

ich do wsparcia Osmanów. „Odnotowuj%c 

pewne sukcesy na polu islamizacji tamtych 

terenów, nie osi%gn%! jednak zwyci$stw mi-

litarnych”33. 

Powróciwszy do ojczyzny w po!owie 

1790 roku, podj%! jeszcze jedn% prób$ po-

derwania Czeczenów i Dagesta'czyków do 

walki i zaplanowa! powtórny atak na Kizlar. 

Powstanie jednak upad!o, Mansur opu#ci! 

28 Inne &ród!a mówi% o bitwach stoczonych 11 i 13 listopada. Pozosta!y one nierozstrzygni$te, cho" pu!kownik 

Nagel donosi! carowi o zwyci$stwie, zob. M. Gammer, dz. cyt., s. 24.
29 M. Gammer, dz. cyt., s. 24.
30 P. Grochmalski, Czeczenia. Rys prawdziwy, Wroc!aw 1999, s. 35.
31 K.H. Karpat, dz. cyt., s. 35.
32 M. Gammer, dz. cyt., s. 25.
33 S. Ciesielski, dz. cyt., s. 31.
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zatem Czeczeni$ i uda! si$ do Anapy, turec-

kiej twierdzy nad Morzem Czarnym, gdzie 

zosta! mianowany naczelnikiem garnizonu 

tureckiego34. Decyzja ta okaza!a si$ bar-

dzo niefortunna, Rosjanie bowiem, odno-

sz%cy coraz wi$cej sukcesów w trwaj%cej 

wojnie z Turcj%, zdobyli Anap$ w czerwcu 

1791 roku. A  do ostatecznego upadku mia-

sta 3 lipca 1791 roku Mansur broni! si$ zacie-

kle w jednej z piwnic. Podda! si$ dopiero, gdy 

Rosjanie zagrozili,  e wysadz% ca!y budynek 

wraz z mieszka'cami – m$ czyznami, ko-

bietami i dzie"mi. Zosta! wzi$ty do niewoli 

i osadzony w twierdzy szlisselburskiej, gdzie 

zmar! 13 kwietnia 1794 roku, rzekomo z t$-

sknoty za ojczyzn% i z g!odu35. W twierdzy 

doczeka! dnia, w którym Rosja pod rz%dami 

Katarzyny II obj$!a narody Pó!nocnego Kau-

kazu swoim protektoratem – mia!o to miejsce 

28 lutego 1792 roku.

Powstanie Mansura, cho" zako'czone 

niepowodzeniem, silnie wp!yn$!o na kszta!to-

wanie si$ to samo#ci narodu czecze'skiego 

– po raz pierwszy ca!y naród zjednoczy! 
si$ pod sztandarem islamu i has!ami walki 

z Rosj% Po raz pierwszy to w!a#nie Czecze-

nia sta!a si$ zarówno wa nym o#rodkiem 

krzewienia islamu, jak i centralnym punktem 

oporu stawianego Rosji, rozci%gaj%cym 

swoje wp!ywy na wi$ksz% cz$#" Pó!nocnego 

Kaukazu, od Dagestanu na wschodzie po 

Kabard$ na zachodzie. Powstanie wp!yn$-

!o równie  na zmian$ polityki rosyjskiej za 

rz%dów Paw!a I. Uznano wtedy,  e narodom 

kaukaskim powinno si$ pozostawi" pewn% 

swobod$, je#li tylko uznaj% one rosyjsk% 

zwierzchno#"; skoncentrowano si$ na wp!y-

wach dyplomatycznych i gospodarczych, 

a unikano rozwi%za' si!owych. 

Istotna jest równie  rola Mansura 

w rozwoju suÞ zmu na Pó!nocnym Kaukazie. 

Wprawdzie po upadku powstania g!ównym 

centrum suÞ ckim sta! si$ chanat Szirwan 

w Azerbejd anie, jednak w 1820 roku zosta! 
on w!%czony do Rosji, a tamtejsi suÞ ci mu-

sieli emigrowa". Wp!ywy suÞ ckie by!y coraz 

wi$ksze, g!ównie w Dagestanie oraz w Cze-

czenii. Bractwo nakszbandijja, dzi$ki panu-

j%cej w nim hierarchii i dyscyplinie, stworzy!o 

idealne podstawy dla oporu – w tym oporu 

zbrojnego – przeciwko dominacji rosyjskiej 

na Kaukazie.

Mansur by! pierwszym z szeregu 

przywódców prowadz%cych Czeczenów 

do nieustaj%cej od ponad dwóch wieków wal-

ki z Rosj%. Jego powstanie, cho" w praktyce 

trwa!o ponad dwa lata, okaza!o si$ zaledwie 

pocz%tkiem. Dzie!o Szejka "wier" wieku 

pó&niej podj%! kolejny Czeczen, by!y  o!nierz 

carskiej armii Bejbu!at Tajmijew, a po upadku 

jego powstania kontynuowa!o je wielu innych 

(z Imamem Szamilem na czele), którzy !%-

czyli przywództwo duchowe, ideologiczne 

i wojskowe oraz umiej$tnie wykorzystywali 

tradycyjn% waleczno#" narodów Kaukazu 

oraz ich umi!owanie wolno#ci. Do dzi# Szejk 

Mansur pozostaje dla Czeczenów jednym 

z najwa niejszych symboli jedno#ci narodo-

wej. „Jego wczesne wyczyny zosta!y pó&niej 

owiane legend% i okryte zas!on% romanty-

zmu. OÞ cjalnie uznano go za narodowego 

bohatera gdy tylko Czeczeni odzyskali nie-

podleg!o#" dwa stulecia pó&niej”36.

Po wielu latach, podczas których 

Mansur by! przez w!adze rosyjskie pot$piany, 

a jego dokonania umniejszane (m.in. po-

przez stosowanie epitetów: fa!szywy prorok, 

oszust, w!ócz$ga, buntownik, dzikus, dzika 

bestia37), w latach 90. nast%pi!o odrodze-

nie pami$ci o Szejku. Po roku 1996, tj. po 

zako'czeniu I wojny czecze'sko-rosyjskiej 

i og!oszeniu niepodleg!o#ci Czecze'skiej Re-

publiki Iczkeria, imi$ Szejka Mansura nadano 

lotnisku oraz jednemu z g!ównych placów 

34 Turcja, przygotowuj%ca si$ wówczas do kolejnej wojny z Rosj%, sprzyja!a kaukaskim powsta'com – 

Mansur po raz pierwszy przyby! do Anapy we wrze#niu 1786 roku na zaproszenie tureckiego komendanta, 

zob. P. Grochmalski, dz. cyt., s. 38.
35 R. Seely, dz. cyt., s. 31.
36 A. Jaimoukha, dz. cyt., s. 42.
37 M. Gammer, dz. cyt., s. 20.
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w Groznym38. Mansur by! jednym z trzech 

narodowych bohaterów obok Imama Szami-

la i D ochara Dudajewa, których podobizny 

umieszczono na znaczkach nowopowsta!ej 

republiki. Portret Mansura wisia! w widocz-

nym miejscu w gabinecie D ochara Duda-

jewa, pierwszego prezydenta niepodleg!ej 

Czeczenii39 i przypomina! o roli tego, który 

zjednoczy! Czeczenów, zapocz%tkowa! ich 

duchow% i religijn% odnow$ oraz rozszerzy! 
swoje wp!ywy na wi$ksz% cz$#" Pó!nocnego 

Kaukazu, pokazuj%c tym samym,  e mo liwa 

jest jedno#" nie tylko Czeczenów, lecz tak e 

wielu narodów pó!nocnokaukaskich, oraz 

stawianie Rosjanom skutecznego oporu. 

Mansur jest postrzegany przez Cze-

czenów jako jeden z ojców czecze'skiego 

ruchu wyzwolenia i pomys!odawca strategii 

walki, która stosowana by!a przez d!ugie 

lata, krzewiciel islamu w#ród Czeczenów, In-

guszy i Czerkiesów, pierwszy, który pokaza! 
Czeczenom now% drog$. Do dzi# pozostaje 

bohaterem nie tylko dla czecze'skich polity-

ków czy ideologów, lecz tak e dla zwyk!ych 

ludzi – pami$" o bohaterskim Szejku, który 

po!%czy! rozwój ducha ze zbrojnym oporem 

przeciw Rosjanom pozostaje  ywa zarówno 

na Kaukazie, jak i w diasporach czecze'-

skich na ca!ym #wiecie. O Imamie Szejku 

Mansurze wci%  #piewa si$ pie#ni.

[…] Wojowniczy Uszurma Szejk-Mansur

On podniós# sztandary islamu

Ceni# m%stwo, bowiem sam by# !mia#y
Podbi# serca i bastiony

I zdo#a# umrze" z godno!ci$
Prosty pasterz – ale i pasterz dusz

Wojownik, kaznodzieja i !wi%ty

Wielki Szejku Mansurze, tak cz%sto

Szczuto Ci% pod#ymi oszczerstwami

W walce za wiar% on nie zna# strachu

I gro&ny wróg przed nim dr a#
A on by# po prostu potulnym s#ug$ Allacha

Poddanym woli Pana muzu#manów

[…]

Podle znies#awiony wrogimi oszczerstwami

(e niby Mansur – sprzedawczyk i szpieg

Jednak e on czci# odwieczne nakazy

I by# niez#omnym muzu#maninem

Niechaj sprzeczaj$ si% tera&niejszo!" 

z przesz#o!ci$
Jaki  bohater mo e si% z nim równa" […]40

38 Uznanie tego lotniska za mi$dzynarodowe stanowi!o jeden z wa niejszych punktów porozumienia pokojowego 

podpisanego 12 maja 1997 roku przez prezydentów Federacji Rosyjskiej i Czecze'skiej Republiki Iczkeria – 

Borysa Jelcyna i As!ana Maschadowa, zob. M. Benningsen, Chechnia: political developments and strategic 

implications for the North Caucasus, „Central Asian Survey”, nr 18(4), 1999, s. 555.
39 J. Swirszcz, dz. cyt., s. 66.
40 Fragment utworu pt. „Szejch-Mansur” z albumu „Wielikij D ihad” wspó!czesnego czecze'skiego barda, 

Timura Mucurajewa. T!umaczenie w!asne.
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Konrad Adamowicz

Czy Hezbollah jest organizacj! terrorystyczn!?

Partia Boga w obliczu istniej!cych deÞ nicji „terroryzmu” oraz regulacji 
mi%dzynarodowych tego dotycz!cych

Hezbollah niczym soczewka skupia 

w sobie niemal wszystkie paradoksy wi$k-

szo#ci arabskich ugrupowa' politycznych na 

Bliskim Wschodzie. Przywódcy Partii Boga 

zr$cznie balansuj% pomi$dzy organizacj% 

charytatywn%, parti% religijn% a ugrupowa-

niem terrorystycznym. W szczególno#ci to 

ostatnie sformu!owanie budzi wiele w%tpli-

wo#ci, poniewa  ani organizacje mi$dzyna-

rodowe, ani naukowcy z ca!ego #wiata nie 

potraÞ % wypracowa" spójnego stanowiska 

co do deÞ nicji zjawiska terroryzmu. 

Poni ej przedstawi$ krótki przegl%d 

najwa niejszych dokumentów mi$dzynaro-

dowych dotycz%cych terroryzmu, a w dalszej 

cz$#ci pracy, poprzez analiz$ stanowiska 

najwi$kszych mocarstw #wiata oraz bez-

po#rednich s%siadów Libanu, postaram 

si$ poszuka" odpowiedzi na pytanie, czy 

Hezbollah mo na nazwa" ugrupowaniem 

terrorystycznym.

Agenda ONZ ds. Terroryzmu poda-

je na swej stronie internetowej1 a  cztery 

deÞ nicje terroryzmu, przy czym skupia si$ 

na ustaleniach wewn$trznych ONZ oraz jej 

poprzedniczki – Ligi Narodów:

1.  Konwencja Ligi Narodów 1937 r.: 

„Wszystkie dzia!anie przest$pcze 

skierowane przeciwko pa'stwom, 

których celem jest wytworzenie stanu 

terroru w umys!ach ludzi, grup, osób 

lub spo!ecze'stwa”. 

2.  Definicja A.B Schmidta z Wydzia!u 

Przest$pczo#ci ONZ z 1992 r.: „Akt 

terroru – przest$pstwo wojenne po-

pe!nione w czasach pokoju”. 

3.  Rezolucja Rady Bezpiecze'stwa ONZ 

nr 1269 z 1999 r.: „Stanowczo pot$pia-

my wszelkie akty, metody i praktyki ter-

rorystyczne jako nieusprawiedliwione, 

niezale nie od tego kiedy i przeciwko 

komu zosta!y pope!nione, zw!aszcza 

te, które zagra aj% mi$dzynarodowe-

mu pokojowi i bezpiecze'stwu”.

4.  DeÞ nicja ekspertów uznawana przez 

ONZ: „Terroryzm, ró nie umotywowa-

ne ideologicznie, planowane i zorgani-

zowane dzia!ania pojedynczych osób 

lub grup skutkuj%ce naruszeniem 

istniej%cego porz%dku prawnego, 

podj$te w celu wymuszenia od w!adz 

pa'stwowych i spo!ecze'stwa okre-

#lonych zachowa' i #wiadcze', cz$sto 

naruszaj%ce dobra osób postronnych. 

Dzia!ania te realizowane s% z ca!% 

bezwzgl$dno#ci%, za pomoc% ró nych 

#rodków (przemoc fizyczna, u y-

cie broni i !adunków wybuchowych), 

w celu nadania im rozg!osu i celowego 

wytworzenia l$ku w spo!ecze'stwie”.

Pierwsza deÞ nicja jest bardzo ostro na 

i ogólnikowa, ale trudno porównywa" zjawiska 

terroru w dwudziestoleciu mi$dzywojennym 

z tymi, które wyst$puj% we wspó!czesnym 

1 http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/deÞ nicje.php
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#wiecie – zarówno ze wzgl$du na skal$, jak 

i na sytuacj$ mi$dzynarodow%.

Koncepcja Schmidta jest ciekawa 

z prawnego punktu widzenia, bo – poprzez 

odwo!anie do istniej%cych regulacji – dok!ad-

nie deÞ niuje zjawisko terroryzmu. Zdaje si$ 

jednak pomija" istotne kwestie, do których 

wróc$ jeszcze w dalszej cz$#ci pracy.

W tek#cie Rezolucji RB szczególn% 

uwag$ warto zwróci" na ostatnie zdanie, 

w którym terroryzm zaczyna by" postrzegany 

jako zjawisko globalne, b$d%ce zagro eniem 

dla spo!eczno#ci mi$dzynarodowej. Jest to 

prawdopodobnie wynik rozkwitu fundamen-

talistycznych organizacji islamskich, które 

niejako zast%pi!y grupy dzia!aj%ce w obr$bie 

jednego kraju (takie jak ETA czy IRA).

Czwarta deÞ nicja jest stosunkowo naj-

bardziej pe!na, dostosowana do wymogów 

wspó!czesnego #wiata, poniewa  k!adzie 

nacisk na recepcj$ spo!eczn% terroryzmu, 

która zazwyczaj jest du o bardziej brzemien-

na w skutki ni  szkody wywo!ane samym 

atakiem.

W 1977 roku Unia Europejska powo!a-

!a specjaln% komisj$ – TREVI I – która mia!a 

opracowa" spójn% polityk$ zwalczania terro-

ryzmu w obr$bie Wspólnoty. Przyj$ta wtedy 

deÞ nicja aktów terroru brzmia!a nast$puj%co: 

„[...] u ycie lub usi!owanie u ycia przemocy 

przez zorganizowan% grup$ w celu zrealizo-

wania okre#lonych celów politycznych”2.

Jak wida", nacisk po!o ono tu g!ównie 

na cele polityczne terrorystów, nie zwrócono 

natomiast uwagi na wp!yw, jaki ataki mog!y 

mie" na spo!ecze'stwo w krajach Unii. B!%d 

ten naprawiono w artykule 1 Decyzji Ramo-

wej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r.

Artyku# 1
Przest%pstwa terrorystyczne a podstawowe 

prawa i zasady

1. Ka de Pa'stwo Cz#onkowskie podej-

muje niezb%dne !rodki zapewniaj$ce,  e 

zamierzone czyny, wskazane poni ej w lit. 

a)-i), okre!lone zgodnie z prawem krajowym 

jako przest%pstwa, które ze wzgl%du na 

swój charakter i kontekst mog$ wyrz$dzi" 

powa ne szkody krajowi lub organizacji 

mi%dzynarodowej, gdy zostaj$ pope#nione 

w celu:

powa nego zastraszenia ludno#ci lub

bezprawnego zmuszenia rz%du lub or-

ganizacji mi$dzynarodowej do podj$cia 

lub zaniechania dzia!ania, lub

powa nej destabilizacji lub zniszczenia 

podstawowych politycznych, konsty-

tucyjnych, gospodarczych lub spo-

!ecznych struktur kraju lub organizacji 

mi$dzynarodowej3.

Dalsza cz$#" Decyzji wymienia kon-

kretnie, jakie rodzaje przest$pstw mog% by" 

uznane za akty terroryzmu, ale najbardziej 

skupia si$ na skutkach spo!ecznych, czyli 

tym, co zosta!o zupe!nie pomini$te w ustale-

niach grupy TREVI I. 

Poszczególne pa'stwa UE maj% 

w!asne ustalenia co do deÞ nicji terroryzmu 

i zakresu walki z nim. W szczególno#ci 

restrykcyjne przepisy panuj% w Wielkiej 

Brytanii, która w porównaniu z reszt% Eu-

ropy mia!a najpowa niejsze problemy z ter-

roryzmem. Przytocz$ fragment „Terrorism 

Act 2000”:

W tym dokumencie „terroryzm” oznacza 

zastosowanie lub zagro enie akcj$, w któ-

rej […] u ycie gro&by jest zaplanowane 

na wywarcie nacisku na rz$d, lub zastra-

szenie spo#ecze'stwa, czy jego cz%!ci 

oraz której zastosowanie, lub zagro enie 

zastosowania ma prowadzi" do uzyskania 

politycznego, religijnego, czy ideologicz-

nego celu4.

Zdaniem brytyjskich ekspertów pod 

t$ definicj$ kwalifikuje si$ zbrojne rami$ 

2 http://www.terroryzm.com/article/183/W-ramach-UE.html
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0475:PL:HTML
4 T!umaczenie w!asne.
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Hezbollahu, cho" ju  nie organizacja jako 

ca!o#"5. To do#" ciekawa interpretacja, 

podobne rozwi%zanie zastosowa!a bowiem 

tylko Australia. Rz%dy pozosta!ych pa'stw 

sk!aniaj% si$ raczej ku bardziej radykalnym 

s%dom i silniejszej polaryzacji w postrzega-

niu Partii Boga. 

Nale y zwróci" uwag$ na regulacje 

mi$dzynarodowe staraj%ce si$ zaklasyfi-

kowa" status Hezbollahu, poczynaj%c od 

najwi$kszych organizacji i mocarstw, a  do 

bezpo#rednich s%siadów Libanu.

ONZ wobec Hezbollahu

Pierwszym dokumentem ONZ, który 

chcia!bym przeanalizowa", jest rezolucja nr 

15596. Cho" nie pada tu ani razu nazwa He-

zbollah, to jest on jednym z dwóch (oprócz 

Syrii) najwa niejszych adresatów tego do-

kumentu. Rezolucja wzywa do rozbrojenia 

w obliczu zbli aj%cych si$ wyborów prezy-

denckich. Istnia!y powa ne podejrzenia,  e 

organizacja b$dzie chcia!a wp!yn%" na ich 

wyniki przy u yciu si!y. Partia Boga oczywi-

#cie nie zdecydowa!a si$ post%pi" w zgo-

dzie z ustaleniami Rady Bezpiecze'stwa, 

ale bior%c pod uwag$ przytoczone przeze 

mnie wcze#niej ONZ-owskie deÞ nicje ter-

roryzmu, stawiane w dokumencie zarzuty 

kwaliÞ kuj% Hezbollah jako organizacj$ ter-

rorystyczn%. 

W deklaracji nr 17017 z 2006 roku 

po raz pierwszy wprost pojawia si$ nazwa 

„Hezbollah”, w zwi%zku z przeprowadzeniem 

przez niego akcji militarnych przeciwko Izra-

elowi. W punkcie 8 Rada Bezpiecze'stwa 

wzywa do zakazu Þ nansowego wspierania 

Libanu bez zgody tamtejszych w!adz. Jest 

to po#rednia krytyka Iranu, który Þ nansuje 

przecie  Parti$ Boga. W tym dokumencie 

ju  niemal wprost pos%dza si$ Hezbollah 

o dzia!alno#" terrorystyczn%, cho" to s!owo 

nie pojawia si$ tam ani razu.

Unia Europejska wobec Hezbollahu

Stosunek Unii Europejskiej do Hezbol-

lahu jest bardzo z!o ony. Zarówno Komisja, 

jak i Parlament Europejski lawiruj% w g%sz-

czu sprzecznych ze sob% dyrektyw, deklaracji 

i ustaw, nie mog%c zaj%" jasnego stanowiska 

co do sytuacji politycznej w Libanie. Pod wy-

mienione przeze mnie w poprzedniej cz$#ci 

pracy unijne deÞ nicje terroryzmu bez trudu 

mo na by podci%gn%" Parti$ Boga, co teore-

tycznie Wspólnota Europejska zrobi!a, lecz 

tylko po!owicznie.

Rozporz%dzenie WE nr 2580/2001 

art. 2 us. 3:

3. Rada, stanowi$c jednomy!lnie, ustana-

wia, przegl$da i zmienia list% osób, grup 

i podmiotów, do których stosuje si% niniejsze 

rozporz$dzenie, zgodnie z przepisami usta-

nowionymi w art. 1 ust. 4, 5 i 6 wspólnego 

stanowiska 2001/931/WPZiB; na takiej 

li!cie znajduj$ si%:

I)  osoby Þ zyczne dokonuj%ce lub usi!uj%ce 

dokona", uczestnicz%ce w, lub u!atwia-

j%ce dokonanie jakiegokolwiek aktu 

terrorystycznego;

II)  osoby prawne, grupy lub podmioty do-

konuj%ce lub usi!uj%ce dokona", uczest-

nicz%ce w, lub u!atwiaj%ce dokonanie 

jakiegokolwiek aktu terrorystycznego;

III)  osoby prawne, grupy lub podmioty b$-

d%ce w!asno#ci% lub kontrolowane przez 

jedn% lub wi$cej osób Þ zycznych lub 

prawnych, grupy lub podmioty okre#lone 

w i) oraz ii); albo

IV)  osoby Þ zyczne lub prawne, grupy lub 

podmioty dzia!aj%ce w imieniu lub pod 

kierownictwem jednej lub wi$cej osób 

Þ zycznych lub prawnych, grup lub pod-

miotów okre#lonych w I) oraz II).

Rada WE zobowi%zuje si$ w tym 

dokumencie do utworzenia listy osób 

5 http://security.homeofÞ ce.gov.uk/legislation/current-legislation/terrorism-act-2000/proscribed-groups.A
6 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/92/PDF/N0449892.pdf?OpenElement
7 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/465/03/PDF/N0646503.pdf?OpenElement
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i organizacji o charakterze terrorystycz-

nym. Ka da osoba lub ugrupowanie, która 

znajdowa!aby si$ na tej li#cie, mia!aby 

bardzo du e trudno#ci z pozyskiwaniem 

funduszy z krajów Unii Europejskiej, a ich 

dzia!ania by!yby pod lup% europejskich or-

ganów #cigania. Na mocy rozporz%dzenia 

2004/9306 na li#cie znalaz! si$ Imad Fayiz 

Mughniyah, jeden z za!o ycieli i Þ larów He-

zbollahu, szef jego Sekcji Bezpiecze'stwa 

oraz Wywiadu, inicjator kilkudziesi$ciu za-

machów. Szczególnie powinien dziwi" fakt, 

 e tak prominentny dzia!acz Partii Boga 

zostaje uznany ze terroryst$, a organizacja 

z której si$ wywodzi – nie. Od 2004 roku 

lista by!a aktualizowania ponad dwadzie-

#cia razy, jednak Hezbollah ani razu nie 

znalaz! si$ tam w charakterze organizacji 

terrorystycznej. 

Jeszcze wi$ksze zamieszanie wpro-

wadza Rezolucja Unii Europejskiej z 22 maja 

2008 roku, w której Partia Boga nazywana 

jest „parti% opozycyjn%”, ale te  „organizacj% 

zbrojn%” oraz wzywana do rozbrojenia. Co 

ciekawe, dwa miesi%ce wcze#niej pojawi!a 

si$ interpelacja poselska8 z!o ona przez 

grup$ powa anych polityków, specjalizuj%-

cych si$ w polityce zagranicznej, takich jak 

prof. Bronis!aw Geremek. Mia!a ona na celu 

przedstawienie Hezbollahu jako organizacji 

terrorystycznej, powoduj%cej zagro enie 

bezpiecze'stwa zarówno w obr$bie Bliskie-

go Wschodu, jak i w krajach europejskich 

(Hezbollah jest legalny w Niemczech, zrze-

sza tam oko!o 900 cz!onków). 

Pod koniec interpelacji pojawia si$ py-

tanie: „Kiedy Rada zamierza uzna" Hezbollah 

za zakazan% organizacj$ terrorystyczn%?”.

Nie sta!o si$ tak do dzisiaj, mimo  e 

kilka pa'stw cz!onkowskich (Wielka Brytania, 

Polska, W!ochy i Holandia) i sojuszniczych 

Unii (USA, Kanada, Australia) ju  wcze#niej 

uzna!y Hezbollah lub jego zbrojne rami$ za 

ugrupowanie terrorystyczne. 

Stany Zjednoczone wobec 
Hezbollahu

Stany Zjednoczone, jako najwi$kszy 

sojusznik Izraela, stanowi!y naturalny cel 

ataków Hezbollahu, co sprawi!o,  e  aden 

inny kraj Zachodu nie straci! w zamachach 

Partii Boga tylu obywateli, ilu USA. W samym 

ataku na ameryka'skie koszary w Bejrucie 

w pa&dzierniku 1983 roku zgin$!o 241  o!-
nierzy USA, a zamach na ambasad$ w tym 

samym roku poch!on%! kolejne 17 oÞ ar. Przed 

11 wrze#nia by!y to najwi$ksze straty, jakie 

Amerykanie kiedykolwiek ponie#li w wyni-

ku zamachów. Nie dziwi wi$c fakt,  e przy 

tworzeniu listy organizacji terrorystycznych 

w 1999 roku ówczesna Sekretarz Obrony 

Madeleine Albright bez wahania umie#ci!a 

tam Hezbollah, argumentuj%c swoj% decyzje 

stratami poniesionymi przez USA:

Znany lub podejrzewany o zaanga owanie 

w antyameryka'skie ataki terrorystyczne, 

w!%czaj%c w to samobójczy atak samo-

chodem-pu!apk% na ambasad$ USA i ba-

raki ameryka'skich marines w Bejrucie 

w pa&dzierniku 1983 roku oraz na oÞ cyn$ 

ambasady USA w Bejrucie w sierpniu 1984 

roku. Cz!onkowie grupy s% odpowiedzialni 

za porwanie i przetrzymywanie Ameryka-

nów i obywateli innych pa'stw zachodnich 

w Libanie. Organizacja zaatakowa!a rów-

nie  ameryka'sk% ambasad$ w Argentynie 

w 1992 roku9.

Po atakach 11 wrze#nia Hezbollah 

zosta!, ku zaskoczeniu komentatorów, wykre-

#lony z listy, poniewa  krytycznie wypowie-

dzia! si$ o zamachu Al-Kaidy. Jednak okres 

traktowania go jako normalnej partii politycz-

nej nie trwa! d!ugo. Dick Cheney, ówczesny 

wiceprezydent USA, na podstawie danych 

wywiadowczych stwierdzi!,  e Partia Boga 

w 2001 roku kontaktowa!a si$ z Al-Kaid%, co 

8 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2008-

0028+0+DOC+XML+V0//PL
9 http://israelipalestinian.procon.org/viewanswers.asp?questionID=371. T!umaczenie w!asne.
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zamkn$!o drog$ do normalizacji stosunków 

mi$dzy Hezbollahem a Stanami Zjednoczo-

nymi. 

Sam zarzut wydaje si$ do#" niety-

powy – wahabicka, sunnicka, wywodz%ca 

si$ z Arabii Saudyjskiej Al-Kaida, nawet je#li 

we&mie si$ pod uwag$ wspólnych wrogów, 

nie wydaje si$ naturalnym sojusznikiem 

szyickiego, stosunkowo liberalnego, zwi%za-

nego z Iranem Hezbollahu. Sam Abu Musab 

Az-Zarkawi, szef irackiej Al-Kaidy, maj%c na 

my#li Hezbollah, wypowiedzia! takie s!owa: 

„przebud&cie si$, b%d&cie uwa ni, przygotuj-

cie si$ do walki z trucizn% szyickich w$ y”10.

Prawdopodobnie wynika to z niech$ci 

Az-Zarkawiego do sponsora Hezbollahu 

– Iranu, który bywa! przez niego oskar any 

o zbyt biern% postaw$ w walce z Izraelem 

i Stanami Zjednoczonymi.

Kraje Bliskiego Wschodu 
wobec Hezbollahu

Syria za panowania poprzedniego 

prezydenta, Hafeza Al-Assada, pozostawa!a 

w bliskich stosunkach z Parti% Boga, ale do-

piero po przej$ciu w!adzy przez jego syna, 

Bashara Al-Assada, zwróci!o to uwag$ spo-

!eczno#ci mi$dzynarodowej. W 2004 roku 

USA na!o y!o sankcje na Syri$, uzasadnia-

j%c swoj% decyzje mi$dzy innymi tym,  e 

Damaszek wspiera terroryzm i jest „zaan-

ga owany” w Libanie. Dotyczy to zarówno 

wspierania Hezbollahu, jak i kwestii spornych 

farm Shebaa, które ONZ formalnie przypisuje 

Syrii, cho" sam Damaszek uznaje je za tery-

torium liba'skie.

W maju 2004 roku prezydent podpisa# 
E. O. 13338 implementuj$cy Syria Ac-

countability and Lebanese Sovereignty 

Restoration Act (SAA), który nak#ada seri% 

sankcji na Syri% za wspieranie przez ni$ 

terroryzmu, zaanga owanie w Libanie, roz-

wijanie technologii broni masowej zag#ady 

i destabilizowanie sytuacji w Iraku11.

Prezydent Obama przed!u y! sankcje 

w maju tego roku, poniewa  uzna!,  e Syria 

wci%  pomaga terrorystom, wspieraj%c bo-

jówki w Libanie, Izraelu i Iraku.

Recepcja Hezbollahu w Izraelu

Bezpo#redni% przyczyn% powstania 

Hezbollahu by! wybuch I Wojny Liba'skiej 

(1982-1985). Partia Boga pojawi!a si$ tam 

jako bojówka walcz%ca z izraelsk% inwazj%. 

Trzonem organizacji by! wtedy sk!adaj%cy 

si$ z 1200 osób elitarny oddzia! Stra ników 

Rewolucji, przeszkolony i Þ nansowany przez 

Iran. Szybko zyska!a ona poparcie w#ród 

lokalnych szyitów, dzi$ki religijnym has!om 

i du ej skuteczno#ci bojowej. W 1985 roku 

przedstawi!a swój manifest, w którym jedna 

z sekcji zatytu!owano „konieczno#" zniszcze-

nia Izraela”. Oto jej fragment:

Widzimy Izrael jako forpoczt% Stanów Zjed-

noczonych w naszym muzu#ma'skim !wie-

cie. To znienawidzony wróg, który musi by" 

zwalczany, a  znienawidzeni otrzymaj$ to, 

na co zas#u yli. Ten wróg jest najwi%kszym 

zagro eniem dla naszych przysz#ych poko-

le' i dla losu naszych Ojczyzn, zw#aszcza 

 e gloryÞ kuje idee osadnictwa i ekspansji 

zainicjowane w Palestynie i pragnie roz-

szerzy" je na Wielki Izrael, od Eufratu a  

do Nilu12.

 

Po tak ostrej deklaracji nie dziwi fakt, 

 e Izrael od samego pocz%tku traktuje He-

zbollah jako organizacj$ terrorystyczn%, 

któr% trzeba zwalcza" wszystkimi mo liwymi 

#rodkami, co zreszt% doprowadzi!o do wy-

buchu drugiej wojny liba'skiej w 2006 roku. 

10 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5040974.stm. T!umaczenie w!asne.
11 http://damascus.usembassy. gov/sanctions-syr.html. T!umaczenie w!asne.
12 http://www.lebanese-forces.org/vbullet/showthread.phps=fba3d35644be90e0c03fe3d5fda8e520&t=12784. 

T!umaczenie w!asne.
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Wypowiedzi izraelskich polityków równie  

nie pozostawiaj% w%tpliwo#ci co do stosunku 

Tel-Avivu do Hezbollahu:

B%dziemy kontynuowa" to, co robimy w Li-

banie, nie tylko po to, by chroni" Izrael i nie 

tylko po to, aby sprowadzi" naszych ch#op-

ców do domu, ale by upewni" si%,  e ten rak 

w sercu Libanu jest wyci%ty. Kiedy leczysz 

nowotwór, nie mówisz pacjentowi „(yj dalej 

z tym guzem, dopóki Ci% nie zabije”. Upew-

niasz si%,  e jest ca#kowicie usuni%ty13.

Co ciekawe, tak ostre s!owa pad!y 

z ust izraelskiego przedstawiciela przy ONZ, 

który wyg!osi! je podczas oÞ cjalnych obrad 

Zgromadzenia Ogólnego, co #wiadczy o tym, 

jak zdeterminowany jest Izrael w krytyce He-

zbollahu – zarówno jako autora zamachów, 

jak i sponsora palesty'skich ugrupowa' 

terrorystycznych.

Iran wobec Hezbollahu

Pomys!odawc% i g!ównym sponsorem 

Hezbollahu wci%  pozostaje Iran. Partia Boga 

zosta!a za!o ona przez ira'skich agentów 

i do dzisiaj w mniejszym lub wi$kszym 

stopniu jest od niego uzale niona. Co roku, 

wed!ug ró nych danych, do kasy Hezbolla-

hu wp!ywa od 60 do 200 milionów dolarów 

z Teheranu. W!adze Partii Boga twierdz%, 

 e pieni%dze s% przeznaczane na budow$ 

szpitali, utrzymanie szkó!, pomoc wdowom 

itp., ale tajemnic% poliszynela pozostaje 

fakt,  e spora cz$#" ira'skich funduszy jest 

przeznaczona na bro' dla antyizraelskich bo-

jówek. Wysy!aj%c swoich agentów do Libanu 

w 1982 roku, Ajatollah Chomeini liczy! na to, 

 e za pomoc% Hezbollahu uda si$ wywo!a" 

rewolucje i proklamowa" kolejn% republik$ 

islamsk%. Tak si$ jednak nie sta!o, bo po kilku 

latach od powstania Partia Boga wycofa!a 

si$ ze swoich rewolucyjnych postulatów, co 

Hassan Nasrallah, obecny szef ugrupowa-

nia, skomentowa! w ten sposób:

Wierzymy,  e wymogiem dla pa'stwa is-

lamskiego jest posiadanie przewa aj$cego 

poparcia spo#ecznego i nie mówimy tutaj 

o 50 proc. plus jeden, ale o ogromnej wi%k-

szo!ci. Lecz nie jest to mo liwe w Libanie 

i prawdopodobnie nigdy nie b%dzie14.

Dzisiaj Iran traktuje Hezbollah jako 

bojówk$ skierowan% przeciwko swojemu 

najwi$kszemu wrogowi – Izraelowi. Ma 

nadzieje,  e jego obecno#" na pó!nocnej 

granicy b$dzie szachowa" Izrael w wypadku 

ewentualnego konß iktu na linii Teheran-Tel 

Aviv.

Liban wobec Hezbollahu

Hezbollah cieszy si$ ogromnym popar-

ciem spo!ecznym w Libanie, pomimo tego,  e 

zaognia bardzo niszcz%cy dla kraju konß ikt 

z Izraelem. Rekordowe notowania osi%gn%! 
w 2006 roku podczas drugiej wojny liba'skiej, 

kiedy to dzia!ania Hezbollahu popiera!o 87 

proc. Liba'czyków, w tym 80 proc. chrze#ci-

jan, 80 proc. druzów i 89 proc. sunnitów15, 

co przeczy temu,  e Partia Boga znajduje 

zwolenników g!ównie w#ród szyitów. Co praw-

da, nigdy pó&niej nie uda!o si$ jej powtórzy" 

tych wyników, ale mimo to od 1992 roku jej 

przedstawiciele s% regularnie wybierani do 

liba'skiego parlamentu (1992 rok – 12 miejsc, 

1996 rok – 10 miejsc, 2000 rok – 8 miejsc, 

wreszcie rok 2005 – 14 miejsc w Parlamen-

cie Ogólnokrajowym i 23 w Po!udniowym 

Libanie; poza tym organizacj$ reprezentuje 

dwóch ministrów). W 2009 roku Hezbollah 

zdoby! w koalicji z parti% Amal 57 miejsc, co 

uznano za pora k$. Wyniki wyborów pokazuj% 

ogromn% rol$ Hezbollahu w  yciu publicznym, 

daleko wykraczaj%c% poza obszar dzia!alno#ci 

zwyk!ych bojówek religijnych.

13 http://www.studentnews.cnn.com/TRANSCRIPTS/0607/20/lt.02.html. T!umaczenie w!asne.
14 http://www.nybooks.com/articles/17060. T!umaczenie w!asne.
15 http://www.beirutcenter.info/default.asp?contentid=692&MenuID=46
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Dzia alno"$ charytatywna 
i socjalna Hezbollahu

Pod auspicjami Hezbollahu w po!u-

dniowym Libanie dzia!aj% cztery szpitale, 

dwana#cie szkó! i dwa o#rodki agrarne, 

zapewniaj%ce rolnikom profesjonaln% pomoc 

w usprawnianiu i rozwijaniu rolnictwa – nieraz 

przy u yciu zaawansowanych technologii. 

Leczenie w placówkach kierowanych przez 

Parti$ Boga jest du o ta'sze ni  w pa'stwo-

wych szpitalach, a dla cz!onków Hezbollahu 

– darmowe. W obr$bie Partii Boga dzia!aj% 

wyspecjalizowane agendy zajmuj%ce si$ ró -

nymi ga!$ziami szeroko pojmowanej opieki 

spo!ecznej. 

Za!o ony w 1987 roku Emdad Com-

mitee for Islamic Charity wspiera rodziny, 

w których ojciec zgin%!, zosta! ci$ ko ranny 

podczas wojny albo ci$ ko zachorowa! i nie 

mo e utrzyma" domu. Emdad Committee 

pomaga równie  rozwiedzionym kobietom 

oraz upo#ledzonym dzieciom, dla których 

otworzy! dwa o#rodki specjalne. Pomoc jest 

udzielana niezale nie od wyznawanej religii 

czy narodowo#ci, a jedynym wyznacznikiem 

jest trudna sytuacja Þ nansowa rodziny. 

Powsta!e w 1989 roku Al-Jarha As-

sociation wyspecjalizowa!o si$ w pomocy 

weteranom i inwalidom wojennym. Zajmuje 

si$ ponad trzema tysi%cami m$ czyzn – za-

pewnia im mieszkania, kursy dokszta!caj%ce, 

a najbardziej zdolnym funduje stypendia 

umo liwiaj%ce nauk$ na uniwersytecie. Wy-

kwaliÞ kowanym by!ym  o!nierzom pomaga 

szuka" pracy, a tak e daje preferencyjne 

po yczki tym, którzy chc% rozpocz%" w!asn% 

dzia!alno#". Inna komórka Hezbollahu to Je-

had Al Benaa Developmental Association, 

której zadaniem jest wspieranie rozwoju naj-

biedniejszych cz$#ci po!udniowego Libanu. 

Zajmuje si$ mi$dzy innymi elektryÞ kacj% wsi, 

edukowaniem rolników, zak!adaniem szkó! 
i szpitali, budowaniem studni artezyjskich 

oraz domów dla osadników i weteranów 

wojennych. 

Jak wida" na powy szych przyk!a-

dach, Hezbollah kompleksowo podchodzi 

do kwestii opieki spo!ecznej, ale nie mo e 

to przes!ania" faktu,  e ca!e jego fundusze 

pochodz% z sowitych datków i dotacji, co 

u!atwia wydawanie ich na cele charytatyw-

ne. Hezbollah, mówi%c o swoich wydatkach 

socjalnych, lubi powo!ywa" si$ na opowie#ci 

o czwartym imamie, Alim Ibn Husajnie, który 

mia! anonimowo, pod os!on% nocy, zostawia" 

jedzenie i pieni%dze na progach ubogich 

domów. 

Trudno jednak nie zauwa y" faktu, 

 e poprzez rozbudowan% opiek$ socjaln% 

Hezbollah buduje sobie zaplecze polityczne 

i wychowuje kolejne pokolenia bojowników. 

Nie!atwo jednoznacznie oceni" te dzia!ania 

w wymiarze moralnym, ale te  nie sposób 

nie zgodzi" si$ z faktem,  e Partia Boga jest 

jednym z Þ larów spo!eczno#ci po!udniowego 

Libanu.

***

Jedna z dewiz Hezbollahu brzmi: 

„r$ka, która walczy, r$ka która buduje”. Trud-

no o lepsze podsumowanie dzia!alno#ci tej 

partii. Zajmuje ona szczególne miejsce w#ród 

ugrupowa' na Bliskim Wschodzie, a to, jak 

rozwinie si$ Partia Boga w najbli szych 

latach, mo e zadecydowa" o losie ca!ego re-

gionu. Cho" g!ównym celem partii wci%  jest 

walka z Izraelem, tocz%ca si$ nierzadko przy 

u yciu #rodków nieakceptowanych przez 

pa'stwa Zachodu, to Hezbollah t!umaczy si$, 

 e prowadzi przecie  walk$ z okupantem, 

który stanowi zagro enie dla liba'skiej spo-

!eczno#ci. Izrael odpowiada,  e nie zamierza 

pozwoli" na istnienie tak pot$ nej grupy ter-

rorystycznej na swojej pó!nocnej granicy. 

Nie chc$ wchodzi" tu w polemik$ na 

temat przyczyn konß iktu bliskowschodniego, 

pragn$ jedynie podkre#li",  e obie strony 

maj% swoje racje, których broni% z w!a#ciw% 

sobie zaciek!o#ci%. Nie jest to zjawisko uni-

katowe – podobnie zachowuje si$ Hamas 

w Strefie Gazy czy Fatah na Zachodnim 

Brzegu. Jednak  adne z tych ugrupowa' nie 

ma pieni$dzy czy pozycji porównywalnej do 

Hezbollahu. 
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Jak pokaza!em wcze#niej, ugrupowa-

nie korzysta ze swoich Þ nansów w dwojaki 

sposób: albo wydaje je na bro' lub akcje, 

które – moim zdaniem – #mia!o mo na na-

zwa" terrorystycznymi, albo funduje opiek$ 

socjaln% na rzadko spotykan% skal$. Pozo-

staje jednak pytanie, jak wygl%da!oby dzi# 

po!udnie Libanu, gdyby #rodki przeznaczone 

na walk$ z Izraelem wydawano na dalsz% 

modernizacje regionu. S% to jednak rozwa a-

nia teoretyczne, sensem istnienia Hezbollahu 

jest bowiem walka i nie wygl%da na to,  eby 

mia!o si$ to w najbli szym czasie zmieni".

Niezwykle trudno jest oceni", czy Par-

tia Boga jest organizacj% terrorystyczn%. He-

zbollah prowadzi dzia!ania zbrojne, pozosta-

j%ce w konß ikcie ze wszystkimi regulacjami 

mi$dzynarodowymi. Ostrzeliwuje ze swojego 

terytorium ludno#" cywiln%, nielegalnie przej-

muje kawa!ek suwerennego niepodleg!ego 

kraju, w którym ma swoj% siedzib$, stara si$ 

wymusi" akceptacj$ na arenie mi$dzynaro-

dowej przy u yciu si!y. Gdyby to by!o jedyne 

oblicze Hezbollahu,  aden kraj ani organiza-

cja mi$dzynarodowa nie mia!aby problemów 

z zakwaliÞ kowaniem go do grona ugrupowa' 

terrorystycznych. Jednak cho"by pobie ne 

przyjrzenie si$ pozawojennej dzia!alno#ci 

Partii Boga daje obraz organizacji silnie 

zaanga owanej w sprawy spo!eczne, która 

startuje w demokratycznych wyborach, obsa-

dza stanowiska w rz%dzie i zmierza ma!ymi 

krokami do legalizacji swojej dzia!alno#ci. 

Mo na mno y" pytania o to, czy 

dzia!alno#" spo!eczna to cynizm, wyracho-

wanie i kupowanie poparcia za opiek$ nad 

ludno#ci%, o celowo#" wojny z najwi$kszym 

regionalnym mocarstwem, o moraln% dwu-

znaczno#" bycia pi%t% kolumn% Iranu w Liba-

nie, o zamachy, które poch!aniaj% niewinnych 

cywili. S% to jednak pytania, na które nie spo-

sób odpowiedzie", nie popadaj%c w lawin$ 

rozwa a' o granicach, do których mo na si$ 

posun%", prowadz%c wojn$. A na te ka dy ma 

inn% odpowied&.

By" mo e warto zdecydowa" si$ na 

model przyj$ty w Wielkiej Brytanii i Austra-

lii, czyli prób$ troch$ sztucznego podzia!u 

dzia!alno#ci Hezbollahu na cz$#" cywiln% 

i militarn%. Bo cho" obie s% ze sob% nieroze-

rwalnie zwi%zane, to tak e od ich prawid!o-

wego zrównowa enia zale % losy pokoju na 

Bliskim Wschodzie.
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Jacek Z$bala

Sposoby legitymowania dzieci pozama &e#skich 
ze szczególnym uwzgl%dnieniem Kodeksu cywilnego 
Francuzów oraz Kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego

I. Wprowadzenie

Prawo rodzinne – jak pisze Jan Winiarz 

w odniesieniu do obowi%zuj%cego w Polsce 

kodeksu rodzinnego i opieku'czego – nor-

muje stosunki wynikaj%ce z ma! e'stwa

i pokrewie'stwa, czyli dotycz%ce szeroko 

rozumianych zale no#ci zachodz%cych 

mi$dzy cz!onkami rodziny. W teorii tej 

ga!$zi prawa nie zosta!a jednak ukszta!-
towana jednoznaczna definicja terminu 

rodzina. Nie ma w%tpliwo#ci,  e jest ona 

przedmiotem zainteresowania nauk socjo-

logicznych i nie zawsze rozumiana by!a 

jednakowo1. Dotyczy to w szczególno#ci jej 

sk!adu osobowego. Po rozpadzie wielkich 

wspólnot rodowo-plemiennych zacz$!y si$ 

kszta!towa" rodziny rozumiane jako zwi%z-

ki osób po!%czonych wi$zami krwi w jak 

najdalszym mo liwym do udowodnienia, 

stopniu. Tak rozumianej rodzinie nadaje si$ 

w socjologii miano rodziny wielkiej. Pozo-

sta!o#" tego typu wspólnot wida" doskonale 

w przepisach interesuj%cego nas Kodeksu 

cywilnego Francuzów, który przewidywa! 
mo liwo#" dziedziczenia przez krewnych 

a  do dwunastego stopnia i w dwóch li-

niach2. W miar$ up!ywu czasu kr%g osób 

zaliczanych do rodziny zacz%! si$ zaw$ a" 

do osób tworz%cych wspólnie gospodar-

stwo domowe, by w ko'cu doprowadzi" do 

upowszechnienia si$ koncepcji nazywanej 

przez socjologów ma#$ rodzin$. Tworz% j% 

m$ czyzna i kobieta pozostaj%cy ze sob% 

we wspó! yciu oraz ich dzieci. Rodzina 

taka zwykle powstaje poprzez zawarcie 

zwi%zku ma! e'skiego, chocia  kwestia 

sposobu powstawania rodziny nie jest do 

ko'ca wyja#niona. Obok tak rozumianej 

wspólnoty, okre#lanej niekiedy legaln$, ist-

niej% faktyczne zwi%zki nieusankcjonowane 

za pomoc% aktu ma! e'stwa. Konkubinat, 

rozumiany jako &ród!o powstania rodziny, 

jest równocze#nie przyczyn% licznych spo-

rów mi$dzy przedstawicielami nauki prawa 

osobowego oraz innych dziedzin  ycia 

spo!ecznego. Rodzina powsta!a w wyniku 

zwi%zku pozama! e'skiego, wobec braku 

aktu cywilnoprawnego sankcjonuj%cego jej 

powstanie, opiera" si$ mo e wy!%cznie na 

wi$zach naturalnych, którymi s% macierzy'-

stwo kobiety – konkubiny i uznane ojcostwo 

konkubenta3. W du ym uogólnieniu mo na 

uzna",  e empirycznie obserwowalnym 

czynnikiem jednocz%cym partnerów staje 

si$ pokrewie'stwo wi% %ce ich z dzieckiem. 

Nie ulega w%tpliwo#ci,  e jednoznaczne 

uznanie konkubinatu za rodzin$ spowodo-

wa!by uto samienie stanu prawnego z fak-

tycznym, co u!atwi!oby wszelkie rozwa ania 

dotycz%ce niniejszego problemu. Trzeba 

1 Por. J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wyk#adu, Warszawa 1995. 
2 Art. 755 k.c.fr.: „Krewni dalsi nad dwunasty stopie' spadku nie bior%. Gdyby nie by!o krewnych do brania 

spadku w jedney linii, krewni z drugiey linii bior% wszystko”.
3 Zob.: J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1983.

Mishellanea8_1.indd   103 2010-07-02   09:19:28



104

jednak e pami$ta",  e – tak jak w przypad-

ku ka dego zagadnienia spo!ecznego – nie 

od woli prawodawcy, ale od wielu, cz$sto 

niezwykle skomplikowanych i g!$boko za-

korzenionych czynników zale e" b$dzie 

kszta!t podobnego uregulowania. Je#li 

we&mie si$ pod uwag$ pozycj$ dziecka 

w odniesieniu do rodziny, jasne zdaje si$, 

 e w jej sk!ad wchodz% wszystkie nieletnie 

i nieusamodzielnione dzieci obojga ma! on-

ków. Nie s% do niej zaliczani potomkowie 

jednego spo#ród nich4.

Nale y zauwa y",  e ju  sam fakt ist-

nienia instytucji ma! e'stwa, niezale nie od 

sposobu jego formalizacji, #wiadczy" musi 

o jego szczególnym charakterze w spo!e-

cze'stwach, a zatem równie  w tworzonych 

przez nie systemach prawnych. To swoiste 

uprzywilejowanie zwi%zków formalnych 

mo e w du ej mierze przes%dza" o sto-

sunku twórców prawa do potomstwa zro-

dzonego poza nimi5. W tym miejscu, w celu 

usystematyzowania, przytoczy" nale y 

poj$cia niezb$dne dla niniejszego opraco-

wania. Ze wzgl$du na wzajemne stosunki 

rodziców wyró nia si$ dzieci !lubne (ma#-
 e'skie) oraz nie!lubne (pozama# e'skie), 

natomiast ze wzgl$du na status prawny 

dziecka narodzonego prawe – posiadaj%ce 

pe!ni$ praw cywilnych w danym systemie 

prawnym – oraz nieprawe – posiadaj%ce 

ograniczone prawa6. Mo na zaryzykowa" 

stwierdzenie,  e dla wi$kszo#ci dawnych 

ustawodawców urodzenie z konkubinatu lub 

„zwi%zku chwilowego” by!o równoznaczne 

z prawnym upo#ledzeniem. Doskona!ym 

odzwierciedleniem tej hipotezy mog% by" 

przepisy polskiego prawa ziemskiego, pra-

wa kanonicznego czy wreszcie Kodeksu 

Napoleona. 

II. Dziecko pozama &e#skie 
w staro&ytnym prawie rzymskim

Rozró nienie ma! e'stw i zwi%zków 

nieformalnych by!o doskonale znane prawu 

rzymskiemu. „Nuptiae sunt coniunctio maris 

et familiae et consortium omnis vitae, divini 

et humani iuris communicatio” (D 23,2,1). 

Niniejszy cytat z Modestyna umieszczony

w Digestach zdaje si$ najlepiej oddawa" 

istot$ iustum matrimonium. Zawarcie tego 

rodzaju zwi%zku, nios%ce ze sob% wiele ko-

rzy#ci: pocz%wszy od spo!ecznego szacunku 

dla obojga ma! onków, przez jasne regu!y 

dotycz%ce spadkobrania, a sko'czywszy na 

uregulowanym statusie pocz$tych podczas 

jego trwania dzieci, by!o jednak mo liwe tylko 

wewn%trz #ci#le okre#lonej grupy obywateli 

rzymskich lub posiadaj%cych ius conubii7 

mieszka'ców Pó!wyspu Apeni'skiego La-

tini Prisci albo Latini Iuniani. Nale y jednak 

pami$ta",  e tak rozumiane ma! e'stwo nie 

by!o formalnie instytucj% prawn%, a jedynie 

stanem faktycznym. W rodzinie zawi%zanej 

na podstawie iustum matrimonium centralne 

miejsce zajmowa! pater familias, zwany te  

niekiedy pater gentis, czyli najstarszy cz!onek 

rodu, który sprawowa! nad swoim legalnym 

potomstwem niemal nieograniczon% w!adz$ 

(patria potestas), najpe!niej opisywan% jako 

prawo  ycia i #mierci (ius vitae ac necis). 

Dzieci pocz$te z iustum matrimonium jako 

podleg!e ojcu posiada!y niezwykle ogra-

niczon% zdolno#" prawn%, a skuteczno#" 

zawartych przez nie czynno#ci prawnych, 

nawet po osi%gni$ciu wieku dojrza!ego, uza-

le niona by!a zwykle od woli ojca. Mimo tych 

ogranicze' ich pozycja rysuje si$ w ogólno#ci 

jako korzystna. Jako zst$pni krewni agna-

cyjni ojca po jego #mierci nabywali ca!y jego 

4 Potwierdzeniem podobnej tezy mo e by" artyku! 144 k.r.o reguluj%cy warunki alimentacji na rzecz pasierba, 

jak równie  ze strony dziecka na rzecz macochy lub ojczyma.
5 Por. J. Matuszewski, Proles illegitima w polskim prawie ziemskim, [w:] tego , Pisma wybrane, tom 3, (ód& 

2001.
6 Por. J. Matuszewski, dz. cyt.
7 Conubium [w szerszym znaczeniu – przyp. aut.] jest to prawnie uznana mo liwo#" przybrania sobie ma! onki 

(Ulp. 5,3). W znaczeniu w$ szym, zwane tak e ius conubii, by!a to zdolno#" do zawarcia ma! e'stwa #ci#le 

zwi%zana z obywatelstwem rzymskim. Od okresu przedklasycznego nadawane by!o w drodze przywileju tak e 

nieobywatelom.
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maj%tek, zajmowali bowiem ju  od czasów 

„Ustawy XII tablic” uprzywilejowan% pozycj$ 

sui heredes. Nabywa!y one równie  nazwi-

sko i status civitatis ojca, a tak e – co dla 

niniejszego tematu wydaje si$ najistotniejsze 

– cho" wynika to w zasadzie tylko ze zwycza-

ju (mos maiorum), ojciec zobowi%zany by! do 

zapewnienia im, jako potomkom, odpowied-

nich warunków  ycia, stosownie do swojej 

pozycji materialnej. 

Staro ytni Rzymianie znali nie tylko po-

j$cie iustum matrimonium, lecz tak e zwi%zku 

pozama! e'skiego, jakim jest konkubinat – za 

czasów Augusta uznany jako zwi%zek prawny.

W praktyce ró nica mi$dzy ma! e'stwem 

i konkubinatem widoczna by!a g!ównie

w odniesieniu do dzieci. Liberi naturales na-

bywa!y status prawny od swojej matki, gdy 
w my#l zasady: mater semper certa est, pater 

vero est quod nuptiae demonstrant, nie mo -

na by!o formalnie dowie#" ojcostwa, przez 

co prawo traktowa!o je jako nieposiadaj%ce 

ojca (quasi sine patris Þ lii), zatem niemog%-

ce wej#" do jego rodziny agnacyjnej. O ile 

kwestia obywatelstwa i pozycji w rodzinie 

jest stosunkowo jasna, o tyle problemów na-

str$cza mo liwo#" nabycia przez nie#lubne 

dzieci maj%tku w drodze spadkobrania bezte-

stamentowego. W okresie archaicznym8 pod 

wy!%cznymi rz%dami „Ustawy XII tablic”, uzna-

j%cej jedynie agnacj$ jako wi$& !%cz%c% dzieci 

z rodzicami, dziedziczenie dóbr ojczystych 

by!o niemo liwe. Wraz z upowszechnianiem 

si$ wprowadzonych w edykcie pretora regu! 
nabywania masy spadkowej (bonorum po-

ssesio ab intestato), wed!ug których w pierw-

szej klasie (unde liberi) mieli by" dopuszczani 

wszyscy bezpo#redni zst$pni w linii m$skiej, 

formalne pokrewie'stwo agnacyjne oraz 

podleg!o#" w!adzy ojcowskiej zacz$!y traci" 

na znaczeniu. Cho" hipotetycznie liberi na-

turales jako bezpo#redni zst$pni po!%czeni 

z ojcem wi$zami krwi mogliby by" dopusz-

czeni przez pretora do udzia!u w spadku, 

nie by!o to mo liwe ze wzgl$du na ratio legis 

niniejszych uregulowa', których g!ównym ce-

lem by!o dopuszczenie synów, wyj$tych spod 

w!adzy ojcowskiej przez emancypacj$ (przy 

równoczesnym zerwaniu wi$zi agnacyjnej), 

do udzia!u w spadku na równi z reszt% ro-

dze'stwa. Nie bez znaczenia – na co zwraca 

uwag$ Agnieszka St$pkowska – jest te  fakt, 

 e ius honorarium i normy „Ustawy XII tablic” 

funkcjonowa!y a  do okresu kodyÞ kacji doko-

nanej przez Justyniana Wielkiego jako rów-

noleg!e porz%dki, przez co wi$zy krwi – jako 

wy!%czne &ród!o stosunku pokrewie'stwa 

– a  dot%d nie by!y w pe!ni uznane9.

System dziedziczenia beztestamen-

towego zosta! ostatecznie uregulowany 

w latach czterdziestych VI w. w Noweli 118 

i uzupe!niaj%cej j% Noweli 127, które okre-

#li!y pokrewie'stwo kognacyjne i zwi%zek 

ma! e'ski jako podstawy udzia!u w maj%tku 

zmar!ego. Niezwykle istotne jest równocze-

sne pojawienie si$ uregulowa' dotycz%cych 

dzieci zrodzonych w konkubinacie. W Noweli 

118 nie przewidziano ich prawa do dziedzi-

czenia po ojcu, ze wzgl$du na, wspomniany 

ju  wcze#niej, brak domniemania ojcostwa. 

Zosta!y one jednak uwzgl$dnione jako spad-

kobiercy we wcze#niejszej Noweli 89. Aby 

liberi naturales mog!y mie" udzia! w maj%tku, 

spe!nione by" musia!y trzy warunki. Ojciec 

i matka musieli  y" na sta!e w konkubina-

cie10. Je eli kobieta zmar!a lub pozostawa!a 

w separacji z ojcem dzieci, powinny one 

pozostawa" w jego domu. Nie bez znaczenia 

8 Okres archaiczny w przybli eniu datuje si$ na lata 452-260 p.n.e . Por. W. Wo!odkiewicz, M. Zab!ocka, Prawo 

rzymskie. Instytucje, Warszawa 2004.
9 Por. A. St$pkowska, Dziedziczenie beztestamentowe krewnych kognacyjnych w !wietle nowel 118 i 127 

Justynian, „Czasopismo prawno-historyczne”, tom LIV, Warszawa 2002.
10 W rozumieniu Noweli 117 za konkubinat uznaje si$ nieformalny zwi%zek m$ czyzny z woln% kobiet%, 

mi$dzy którymi nie zachodz% przeszkody uniemo liwiaj%ce zawarcie ma! e'stwa – „[…] si quis Þ lium aut Þ liam 

habens libera muliere, cum qua nuptiae consistere possunt” (Nov.117 c2. zd. 1.). Tak rozumiany konkubinat, 

w odró nieniu od ustawodawstwa ma! e'skiego Augusta, móg! by" jedynym zwi%zkiem, w jakim pozostawa!o 

oboje partnerów, nieb$d%cym iustum matrimonium tylko ze wzgl$du na brak formalnego aktu zawarcia.
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te  by!o uczucie m$ czyzny do konkubiny. 

Ostatnia, zdaje si$ najwa niejsza przes!anka 

okre#la,  e liberi naturales musia!y by" jedy-

nym potomstwem zmar!ego. W przypadku 

pozostawienia dzieci legalnych, a tak e  ony, 

by!y one odsuni$te od dziedziczenia. Przy 

spe!nieniu powy szych warunków dzieciom 

naturalnym mog!a przypa#" szósta cz$#" 

masy spadkowej. Nale y równie  zwróci" 

uwag$ na fakt,  e w czasach Justyniana zna-

no trzy rodzaje instytucji uprawnienia dziecka 

naturalnego: przez pó&niejsze ma! e'stwo 

rodziców (legitimatio per subsequens matri-

monium), reskrypt cesarski (legitimatio per 

rescriptum principis – Nov. 89 c9.) albo za 

pomoc% prywatnego lub publicznego pisma 

sporz%dzonego w obecno#ci trzech wiary-

godnych #wiadków11. Potomka takiego mo -

na by!o ju  w okresie pryncypatu legitymowa" 

przez adrogacj$12. Za pomoc% jednej z tych 

czterech czynno#ci mo na by!o dziecku na-

turalnemu zapewni" status prawny potomka 

legalnego, co umo liwia!o korzystanie przez 

niego z pe!ni praw spadkowych i rodzinnych. 

Jak wspomniano, omówione powy ej zasa-

dy dotyczy!y dziedziczenia dóbr ojczystych. 

W odniesieniu do maj%tku matki prawa liberi 

naturales jako zst$pnych kognacyjnych usta-

wodawstwo justynia'skie kszta!towa!o na 

równi z prawami potomków legalnych.

Poza liberi naturales prawu rzymskie-

mu znane by!y inne kategorie dzieci poza-

ma! e'skich wy!%czone spod mo liwo#ci 

zastosowania którego# z trzech rodzajów 

legitimatio, a tak e nieobj$te  adn% spo#ród 

justynia'skich regulacji dotycz%cych dzieci 

naturalnych. Pierwsza z nich to vulgo qu-

aesitii (conceptii), czyli dzieci pocz$te w wy-

niku przygodnych lub zakazanych zwi%zków 

seksualnych. Drug% by!y spurii, a wi$c dzieci, 

których ojciec nie by! znany. Obowi%zek wy-

chowania takich dzieci spoczywa! wy!%cznie 

na matce, której status prawny uzyskiwa!y. 

Mo na przypuszcza",  e mo liwa by!a tak e 

ich adrogacja przez m$ a matki. Znacznie jed-

nak gorzej kszta!towa!a si$ sytuacja dziecka

z contubernium – zwi%zku, w którym co 

najmniej jeden z partnerów nie by! osob% 

woln%. Dziecko niewolników nie by!o formal-

nie z nikim spokrewnione, a w!adz$ nad nim 

na podstawie stosunku w!asno#ci nabywa! 
w!a#ciciel matki.

III. Regulacje dawnej 
Rzeczypospolitej

Nie wiem, je!li i tego s#usznie nazwa" sy-

nem,

Co pocznie abo rodzi przed !lubem mat-

czynem.

Nu by jej by# nie poj$#, zwiódszy dziewk% 

 artem,

Matka bez w$tpliwo!ci kurw$, syn b%kar-

tem.

Zacytowany powy ej fragment B%kar-

ciego szcz%!cia Wac!awa Potockiego dosko-

nale odzwierciedla powszechn% w dawnej 

Polsce niech$" do dzieci pozama! e'skich. 

)wiadczy" o niej mog% te  pogardliwe okre-

#lenia u ywane w stosunku do takich dzieci. 

„Pokrzywnik”, „wyl$ganiec”, „bastard”, „dzie-

ci$ b!$dne”, „syn nieczystego !o a” czy najpo-

pularniejszy „b$kart” to zdaniem Ma!gorzaty 

Delimaty terminy powszechne w odniesieniu 

do potomstwa z nieprawego !o a (proles 

illegitima)13. Innym przejawem napi$tno-

wania by!y imiona, nazwiska lub zawo!ania 

11 Nov.117 c.2 pr: „[…] dictat in instrumento sive publico sive propria manu scripto et habenti subscriptionem 

trium testium Þ de dignorum […]”.
12 Adrogacja (adrogatio) to przysposobienie osoby niepodlegaj%cej niczyjej w!adzy ojcowskiej (sui iuris). Osoba 

adrogowana stawa!a si$ cz!onkiem agnacyjnej rodziny adroguj%cego, który uzyskiwa! nad ni% patria potestas. 

W okresie archaicznym i przedklasycznym dokonywano jej zwykle przed Comitia curiata, a od pocz%tku 

pryncypatu, po zanikni$ciu zgromadze', przez reskrypt cesarski. Zagadnienie adrogacji szerzej omawia Marek 

Kury!owicz. Zob. M. Kury!owicz, Adrogacja w#asnych dzieci pozama# e'skich w rzymskim prawie poklasycznym 

i justynia'skim, „Czasopismo prawno-historyczne”, tom XXVI, Warszawa 1974 oraz Adoptio i adrogatio oraz 

ten e, Geneza i forma rzymskiej adopcji, Annales UMCS Sec. G. Ius 22, Lublin 1975.
13 Por. M. Delimata, Dziecko w Polsce !redniowiecznej, Pozna' 2004.
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nadawane nie#lubnym dzieciom. Zjawisko to 

musia!o by" stosunkowo powszechne, skoro 

nie umkn$!o uwadze Potockiego, który w jed-

nej z fraszek Ogrodu, ale nie plewionego...14, 

oddaj%cej problemy i bol%czki staropolskiego 

 ycia szlachecko-ziemia'skiego, opisuje 

przypadek szlachcica Mi!koskiego, który, 

wstydz%c si$ nie#lubnego syna, nie zgodzi! 
si$ nada" mu swojego nazwiska15.

Problem dzieci pocz$tych poza ma!-
 e'stwem w ustawodawstwie #wieckim 

dawnej Polski nie zosta! jednoznacznie ure-

gulowany a  do ko'ca wieków #rednich. Do 

roku 1505 jedynym punktem odniesienia by!o 

prawo kanoniczne. Brak unormowa' #wiec-

kich móg! najprawdopodobniej wynika" z wy-

!%cznych uprawnie' organizacji ko#cielnej do 

rozstrzygania kwestii zwi%zanych z ma! e'-

stwem, nale %cych do tzw. causae spirituali-

bus annexae16. Zasadnicze zmiany przyniós! 
dopiero okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, 

kiedy to w latach 1505-1768 wydano a  pi$" 

ustaw dotycz%cych legitymacji nieprawego 

potomstwa. Pierwsz%, a zarazem najbardziej 

z nich kontrowersyjn%, jest statut Aleksandra 

Jagiello'czyka z 1505 roku, w którym król 

og!asza bull$ Salvator humani generis pa-

pie a Grzegorza XI, zakazuj%c% stosowania 

czternastu artyku!ów „Zwierciad!a Saskiego”. 

Spo#ród nich dwa dotyczy!y poruszanego te-

matu. Artyku! 10. uniemo liwia! uprawnienie 

przez ojca dzieci pocz$tych przed zawarciem 

zwi%zku ma! e'skiego a urodzonych ju  po 

jego prawnym usankcjonowaniu, natomiast 

artyku! 11. uznawa! dzieci kobiety, utrzy-

muj%cej stosunek pozama! e'ski w trakcie 

trwania ma! e'stwa, urodzone ju  po #mierci 

m$ a i wst%pieniu w nowe ma! e'stwo, za 

nieprawe17. Zniesienie mocy obowi%zuj%cej 

wymienionych dwóch artyku!ów da!o zatem 

mo liwo#" legitymowania dzieci po#lubnych, 

ale pocz$tych w nieprawym zwi%zku. W oma-

wianych artyku!ach Speculum Saxonum nie 

ma jednak mowy o klasycznej legitimatio 

per subsequens matrimonium, rozumianej 

jako uprawnienie potomstwa narodzonego 

jeszcze przed zawarciem ma! e'stwa przez 

rodziców. Zasi$g obowi%zywania przepisów 

konstytucji Aleksandra stanowi przedmiot 

licznych sporów w#ród autorów zajmuj%cych 

si$ niniejszym zagadnieniem18.

Donios!e znaczenie dla analizowa-

nego problemu ma równie  konstytucja 

z 1578 roku, w szczególno#ci artyku! De 

illegitima prole, którego fragment wypada 

przytoczy": „[...] aby od takowych  on, które 

za!o nicami by!y, dzieci abo potomstwo ich 

w  adnych dobrach nie dziedziczy!y, ani 

 adnej prerogatywy szlacheckiej nie mia!y”. 

Interpretacja przytoczonego przepisu, nawet 

pobie na, pozwala stwierdzi",  e wyklucza 

on mo liwo#" uprawnienia dziecka naro-

dzonego po #lubie rodziców, ale pocz$tego 

przed jego zawarciem. Nieco wi$cej w%tpli-

wo#ci nastr$cza kwestia legitymacji dziecka 

przed#lubnego. Przy u yciu wyk!adni literalnej 

(j$zykowo-logicznej) uzna" nale y zagad-

nienie za nierozstrzygni$te, co oznacza!oby 

powstanie luki w prawie. Nie ulega w%tpliwo-

#ci,  e cytowany przepis wyklucza mo liwo#" 

uprawnienia „b$kartów”. Problem pojawia si$ 

przy okazji ustalania &ród!a tego wykluczenia. 

14 W. Potocki, Z Mi#koskiego Koski, [w:] tego , Dzie#a, tom 2, Warszawa 1987.
15 Problemem tym w oparciu o szersz% analiz$ &ród!ow% zajmuje si$ Dorota *o!%d&-Strzelczyk. Zob. D. *o!%d&-

Strzelczyk, Dzieci niechciane, [w:] tej e, Dziecko w dawnej Polsce, Pozna' 2002.
16 Por. J. Bardach, B. Le#nodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005.
17 Por. W. Dutkiewicz, Zbiór praw s$dowych przez ex-kanclerza Andrzeja ordynata Zamoyskiego u#o ony i w r. 

1778 drukiem og#oszony, Warszawa 1874.
18 Z analizy przeprowadzonej przez Józefa Matuszewskiego jednoznacznie wynika,  e przyj$te w niniejszym 

opracowaniu stanowisko jest s!uszne. Podobnego przekonania dostarcza lektura publikacji Ma!gorzaty Delimaty. 

Nie sposób jednak pomin%" artyku!u Piotra Burzy'skiego, który do kategorii osób podlegaj%cych uprawnieniu 

zalicza równie  potomstwo narodzone przed #lubem. Ze wzgl$du jednak na fakt,  e zagadnienia dotycz%ce 

prawa polskiego sprzed wprowadzenia kodyÞ kacji napoleo'skiej maj% jedynie charakter zarysu, wdawanie si$ 

w szczegó!owe rozwa ania poruszonego problemu wydaje si$ zb$dne. Zob. P. Burzy'ski, O uprawnieniu dzieci 

nie!lubnych; M. Delimata, Dziecko w Polsce )redniowiecznej, dz. cyt.; J. Matuszewski, dz. cyt.
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Zachodz% przynajmniej dwie mo liwo#ci. Pri-

mo, w mocy mog!a pozostawa" konstytucja 

z roku 1505, która, jak ustalono powy ej, 

nie umo liwia!a omawianego uprawnienia. 

Secundo, na podstawie wyk!adni a minori ad 

maius uzna" nale y,  e skoro dzieci urodzone 

ju  po #lubie rodziców nie s% prawymi, nie 

b$d% równie  takimi te, które przyjd% na #wiat 

jeszcze przed nim. Ca!kowita dyskryminacja 

dzieci nieprawych zosta!a podtrzymana przez 

konstytucj$ z 1633 roku, w której stwierdzono, 

 e: „Komu by zadano legitime illegitimitatem, 

a on by si$ s!usznie nie wywiód! tedy inhe-

rendo konstytucji anni 1578 [podkr. aut.], 

nullis imunitationibus et prerogativis stanu 

szlacheckiego gaudeat [...]”. Z przytoczone-

go tekstu wynika wprost,  e w odniesieniu 

do uprawnie' dzieci nieprawych dokument 

wcze#niejszy pozostaje w mocy. Nale y tak-

 e powiedzie",  e prawo ziemskie nie by!o 

odosobnione w dyskryminacji dzieci niepra-

wych. Podobne regu!y panowa!y te  w wielu 

polskich miastach lokowanych zarówno na 

prawie che!mi'skim, jak i magdeburskim. Od 

osób staraj%cych si$ o obywatelstwo miasta 

wymagano zwykle tzw. listu dobrego urodzaju, 

czyli za#wiadczenia o pochodzeniu z prawego 

!o a19. Swoisty prze!om przynie#" mia!a usta-

wa z roku 1658, zawieszaj%ca obowi%zywanie 

wcze#niejszych, w my#l której dopuszczano 

do dziedziczenia (by" mo e mowa o przej$ciu 

nie tylko maj%tku, lecz tak e tytu!u, a zatem 

uprawnienie) dzieci, które zrodzone zosta!y 

post legitime contractum matrimonium. Jej 

wag$ podkre#li" nale y przede wszystkim ze 

wzgl$du na prze!omowo#" i nowatorstwo re-

gulacji, wprowadzonych mimo licznych sprze-

ciwów #rodowisk szlacheckich, gdy  czas jej 

obowi%zywania by! niezwykle ograniczony20. 

W samym tek#cie ustawy znajduje si$ wyja-

#nienie,  e pozostanie ona w mocy tylko na 

czas wojny ze Szwedami (durante hoc bello 

z Szwedem), a zatem w najlepszym razie przez 

dwa lata, do zako'czenia II wojny pó!nocnej

w 1660 roku Mo na s%dzi",  e powodem 

wydania tak niezwyk!ego aktu prawnego by!a 

obawa wielu posesjonatów przed bezpotomn% 

#mierci% w czasie dzia!a' wojennych. Legity-

mowane dziecko pocz$te przed #lubem sta-

wa!o si$ bowiem pe!noprawnym dziedzicem, 

a zatem umo liwia!o sukcesj$ w linii prostej.

Ostatnim aktem prawnym odnosz%-

cym si$ do omawianego zagadnienia w Rze-

czypospolitej szlacheckiej by!a konstytu-

cja z 1768 roku. Stanowi ona obja#nienie 

omówionych powy ej, a poprzedzaj%cych 

j% uregulowa'. W tym miejscu warto na 

chwil$ zatrzyma" si$ nad odwo!uj%cym si$ 

do prawa kanonicznego punktem 2. artyku!u 

„Obja#nienie konstytucji de illegitima prole”, 

w brzmieniu: „[...] a zatym kiedy prawo ko-

#cielne potomstwa zrodzone z ma! e'stwa 

szlubem legitymowanego za nale yte mie" 

chce i uznaje”. (atwo zauwa y",  e Ko#ció! 
w kwestii legitymacji dzieci pozama! e'skich 

zdawa! si$ znacznie bardziej liberalny ni  

normy prawa ziemskiego, co dla wspó!cze-

snego cz!owieka wydaje si$ co najmniej 

zaskakuj%ce. Prawdopodobnie wynika!o to 

z braku przyzwolenia na zwi%zki pojmowane 

jako cudzo!o ne i próby zach$cenia partne-

rów do legalizacji swojego po ycia.

Z drugiej strony, powszechna po#ród 

szlachty tendencja do ograniczania dost$pu 

do grupy nobilitas doprowadzi!a najpraw-

dopodobniej do przedstawionych wcze#niej 

ogranicze' legitymacji21. Ustawa z 1768 roku, 

maj%ca by" podsumowaniem i obja#nieniem 

wcze#niejszych unormowa', w punkcie 7. 

przytoczonego powy ej artyku!u wprowadza 

daleko id%ce zmiany: „[...] postanawiamy, aby 

potomstwo utrisque sexus stanu szlachec-

kiego, z ma! e'stwa szlubem stwierdzone-

go po konstytucjach wy ej wymienionych 

19 Por. J. Bardach, B. Le#nodorski, M. Pietrzak, dz. cyt.
20 Por. J. Matuszewski, dz. cyt.
21 Dorota *o!%d&-Strzelczyk podkre#la,  e – w my#l polskiego ustawodawstwa – mo liwo#" legitymacji 

dzieci nieprawych pozostawa!a nawet poza zasi$giem króla. Taki stan rzeczy przestaje dziwi", je#li za punkt 

odniesienia przyjmie si$ zagadnienie nobilitacji, która ju  w 1578 przesta!a by" prerogatyw% królewsk%
i sta!a si$ wy!%cznym uprawnieniem sejmu. Por. J. Bardach, B. Le#nodorski, M. Pietrzak, dz. cyt.
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sp!odzone, odt%d w dobra tak po rodzi-

cach, jak i po bliskich wst$powa!o”. Zawarte 

w powy szym punkcie unormowanie, cho" 

w prawie identyczny sposób zredagowane 

ponad sto lat wcze#niej, jest bez w%tpienia 

prze!omowe. W przeciwie'stwie bowiem do 

konstytucji z roku 1658 ta nie mia!a charakte-

ru przej#ciowego. Sejm szlachecki za zgod$ 

wszech Stanów zadecydowa! o dopuszcze-

niu mo liwo#ci uprawniania dzieci niepra-

wych urodzonych po #lubie rodziców. Cho" 

niezwykle post$powe, przepisy niniejsze nie 

pozostaj% bez skazy. Nadal brakuje w rze-

czonej konstytucji regulacji odnosz%cych si$ 

do nieprawego potomstwa przed#lubnego, 

co pozwala stwierdzi",  e ich legitymowanie 

nadal by!o niemo liwe.

Mimo upo#ledzenia z punktu widzenia 

regulacji prawnych dziecko pozama! e'skie 

nie musia!o koniecznie by" zupe!nie wyklu-

czone spo!ecznie i pozbawione mo liwo#ci 

rozwoju. W du ej mierze zale a!o to od dobrej 

woli ojca. Co prawda, w &ród!ach nie spotyka 

si$ informacji dotycz%cych systematycznego 

zas%dzania alimentów na rzecz proles ille-

gitima. Znane s% jednak przypadki obligo-

wania ojców do jednorazowych #wiadcze'
w pieni%dzach lub artyku!ach spo ywczych 

(g!ównie zbo u), odnotowane przez Waleria-

na Trepk$, który w Liber chamorum, po!wi%-

ci# wiele uwagi zagadnieniu dziecka pozama!-
 e'skiego22. )wiadczenia tego rodzaju by!y 

jednak tylko rodzajem zapomogi, swoistym 

staropolskim „becikowym”, które nie zdej-

mowa!o z matki trudu i wysi!ku wk!adanego 

w codzienn% opiek$ nad dzieckiem. Sytuacja 

samotnej matki w  adnym wypadku nie mo e 

by" uznawana za normaln%, natomiast sytu-

acja takiej, która wychowywala „b$karta” ry-

sowa!a si$ zapewne w jeszcze ciemniejszych 

barwach, przede wszystkim ze wzgl$du na 

spo!eczn% dezaprobat$ zarówno dla niej, jak 

i dziecka. Bardzo cz$sto zatem mog!a ona 

liczy" tylko na najbli sz% rodzin$ i rozs%dek 

ojca dziecka, gotowego zaoferowa" jej, je#li 

nie wspó!udzia! w wychowaniu potomka, to 

chocia  pomoc materialn%.

IV. Ksi%stwo Warszawskie 
a Królestwo Polskie

Ksi$stwo Warszawskie, dla jednych 

synonim odzyskanej Ojczyzny, dla innych 

tylko najdalej na wschód wysuni$ty ba-

stion wojsk napoleo'skich, wraz ze swoj% 

konstytucj% przynios!o zupe!nie nowy, nie-

znany dot%d Polakom porz%dek prawny 

i ustrojowy. Najbardziej widocznym tego 

przejawem by! zapis artyku!u 69. konsty-

tucji, zgodnie z którym „Kodeks Napole-

ona b$dzie prawem cywilnym Ksi$stwa 

Warszawskiego”23. Wprowadzenie Code 

Civil na tereny Rzeczypospolitej, a tym sa-

mym odsuni$cie dawnego, zakorzenionego 

w tradycji prawa polskiego wywo!a!o liczne 

kontrowersje, z których najwi$ksze pojawi!y 

si$ wokó! rozwi%za' prawa osobowego. 

Kodeks, który w zamy#le autorów mia! sta" 

na stra y trzech podstawowych praw cz!o-

wieka: wolno#ci jednostki, równo#ci wobec 

prawa i niczym nieograniczonej w!asno#ci24, 

dla licznej grupy Polaków by! zwyk!ym 

22 „Postawa autora odzwierciedla!a tak e usztywnianie si$ innych postaw, np. nasilaj%c% si$ wrogo#" wobec 

dzieci nie#lubnego pochodzenia. Tzw. b$karctwo stanowi!o w jego oczach rzecz najbardziej ha'bi%c%, 

stawiaj%c% osobnika poza spo!eczno#ci%. Nie dostrzega! mo liwo#ci legitymowania dzieci nie#lubnych, nawet 

je#li czyniliby to królowie. Grup$ t$ powszechnie wtedy u nas dyskryminowano tak prawnie, jak obyczajowo, 

obowi%zuj%ce prawo wy!%cza!o j% od spadku, opinia publiczna, tak e plebejska, uwa a!a za co# gorszego, za 

<<wyrzutków>> spo!ecze'stwa. Trepka by! g!$boko przekonany,  e wszystkie powa niejsze nak!ady pieni$ ne 

na <<b$kartów>>, otaczanie ich opiek% stanowi!o krzywd$ dla legalnych spadkobierców, poniewa  umniejsza!o 

przypadaj%c% im sukcesj$”. Cyt. za: Z. Kuchowicz, Osobowo!" autora – warto!" dzie#a, [w:] W. Nekanda Trepka, 

Liber generationis plebanorum. Liber chamorum, Wroc!aw 1995.
23 Nov. 117,2 pr: [...] dictat in instrumento sive publico sive propria manu scripto et habenti subscriptionem 

trium testium Þ de dignorum [...]
24 Por. K. Sójka-Zieli'ska, Narodziny i m#odo!" Kodeksu Napoleona, [w:] tej e, Kodeks Napoleona. Historia 

i wspó#czesno!", Warszawa 2008.

Mishellanea8_1.indd   109 2010-07-02   09:19:30



110

zamachem na #wi$ty sakrament ma! e'-

stwa i autorytet instytucji Ko#cio!a. Inn%, 

najistotniejsz% dla niniejszego zagadnienia 

skaz% Code Civil by!a ra %ca dyskryminacja 

dzieci pozama! e'skich, wynikaj%ca z przy-

j$tej przez kodyÞ katorów koncepcji ochrony 

rodziny legalnej, stworzonej poprzez zawar-

cie zwi%zku ma! e'skiego, której stabilna 

egzystencja mog!a by" zagro ona przez 

matki domagaj%ce si$ praw dla swych dzieci 

z nieprawego !o a. 

Utrzymuj%ca si$ opozycja wobec 

regulacji Ksi$gi I, Kodeksu cywilnego Fran-

cuzów, doprowadzi!a ju  w 1815 do powo-

!ania przez Rz%d Tymczasowy Królestwa 

Polskiego komisji przygotowawczo-ko-

deksowej, maj%cej za zadanie wyznaczy" 

g!ówne kierunki reform obowi%zuj%cego 

prawa, które realizowa" mia!a deputacja 

kodeksowa. Jak twierdzi Hipolit Grynwaser, 

wszelkie decyzje dotycz%ce zmian w pra-

wie spotyka!y si$ z licznymi dyskusjami 

i polemikami w #rodowiskach prawniczych 

Królestwa, co doprowadzi!o do opó&nie'
w realizacji za!o e'25. Najwa niejszy etap 

prac nad Ksi$g% I nowego Kodeksu Naro-

dowego przypad! na lata 1820-1823 i, po 

poprawkach Rady Stanu oraz deputacji sej-

mowych, zako'czy! si$ wprowadzeniem jej 

w  ycie w formie ustawowej dnia 13 czerwca 

1825 roku. Kodeks Narodowy w Ksi$dze 

I mia! zbli a" si$ do dawnego prawa pol-

skiego, a tak e czerpa" to, co najlepsze, 

z innych kodyfikacji europejskich. Warto 

zatem pochyli" si$ nad uregulowaniami 

odnosz%cymi si$ do sytuacji dziecka poza-

ma! e'skiego i porówna" je z przepisami 

Code Civil.

Zarówno Kodeks Napoleona, jak i Ko-

deks Cywilny Królestwa Polskiego znaj% dwa 

rodzaje instytucji prawnych stosowanych 

w celu zmiany statusu dzieci pozama! e'-

skich. Pierwsz% z nich jest uprawnienie, które 

jak pisze Antoni Okolski, rozumie" nale y jako

„[...] dobrodziejstwo prawa, skutkiem którego 

dziecko uwa a si$ za urodzone w ma! e'-

stwie, jakkolwiek by!o zrodzone z niepra-

wego po ycia rodziców”26. Przyj$ta zostaje 

zatem Þ kcja ma! e'skiego urodzenia dziecka 

uprawnionego. Dope!nieniem przywo!anej 

deÞ nicji mo e by" zestawienie dwu, wzgl$-

dem siebie analogicznych, artyku!ów ba-

danych kodeksów. Artyku! 333 k.c.fr. i 294 

k.c.K.P. przyznaj% dziecku uprawnionemu 

prawa identyczne z tymi posiadanymi przez 

potomstwo urodzone w ma! e'stwie. Oba 

porównywane kodeksy znaj%, wspominan% 

ju  wcze#niej, legitimatio per subsequens 

matrimonium. Mo e by" ona stosowana 

wy!%cznie w stosunku do liberi naturales, 

czyli dzieci zrodzonych w konkubinacie. 

Nie ma natomiast zastosowania do dzieci 

pocz$tych z kazirodztwa (incestuosi)27, ani

z cudzo!óstwa (ex adulterio). Regulacje za-

warte s% w art. 331 k.c.fr. i 291. k.c.K.P., okre-

#laj%cych za sposoby dokonania uprawnienia 

uznanie dziecka przez rodziców za prawe 

przed zawarciem przez nich zwi%zku ma! e'-

skiego lub wydanie stosownego o#wiadcze-

nia woli przed urz$dnikiem stanu cywilnego 

przy sporz%dzaniu aktu ma! e'stwa. W dal-

szej cz$#ci artyku! 291. mówi o uprawnieniu 

dokonuj%cym si$, gdy ma! onkowie pozosta-

wi% dziecko w ci$g#em posiadaniu stanu, co 

dla Kodeksu Napoleona pozostaje nieznane. 

Sformu!owanie to budzi pewne w%tpliwo#ci. 

Nie wiadomo do ko'ca, jakich czynno#ci 

oczekuje si$ od rodziców, aby mo na by!o 

mówi" o dokonaniu przez nich legitymacji 

dziecka tym sposobem, ani te  nie wyzna-

cza si$ organów maj%cych kompetencje, 

by stwierdzi",  e ta czynno#" jest prawnie 

skuteczna. Najpewniej mowa tu o perma-

nentnym traktowaniu dziecka naturalnego 

na równi z legalnymi. Okolski charakteryzuje 

t$ instytucj$ jako rodzaj zado!"uczynienia 

25 Por. H. Grynwaser, Kodeks Napoleona w Polsce, [w:] tego , Pisma, tom I, Wroc!aw 1951.
26 Cyt. za: A. Okolski, Zasady prawa cywilnego obowi$zuj$ce w Królestwie Polskim, Warszawa 1885.
27 Kazirodztwo w niniejszym opracowaniu rozumiane jest zgodnie z artyku!ami 161 i 162 Kodeksu Napoleona, 

zabraniaj%cymi ma! e'stwa mi$dzy wszystkimi krewnymi w linii prostej, a tak e mi$dzy bratem i siostr%, zarówno 

prawymi, jak i naturalnymi.
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obowi$zkowi sumienia i natury28, dokony-

wanego przez rodziców, którzy z jaki# oso-

bistych powodów, by" mo e wstydu, maj% 

obawy przed dokonaniem formalnej czynno-

#ci prawnej. Niew%tpliwie rozwi%zanie takie 

mo e przyczyni" si$ do zwi$kszenia liczby 

dzieci faktycznie legitymowanych. W tym 

w!a#nie rodzaju uprawnienia, ze wzgl$du 

na brak jakichkolwiek czynno#ci charaktery-

stycznych dla formalnych metod legitymacji, 

za!o enie Þ kcji prawego urodzenia zdaje si$ 

najpe!niej realizowa". 

Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, 

któremu znana jest instytucja separacji na 

czas nieograniczony (roz!%czenie co do sto!u 

i !o a), niewprowadzana przez Code Civil, 

uznaje dziecko odseparowanych rodziców za 

nieprawe29. Wobec takiego potomstwa mo -

na zastosowa", analogiczne do omówionych 

wcze#niej, metody uprawnienia poprzez 

zako'czenie separacji i ponowne po!%czenie 

si$ ma! onków. Dzieci musz% zosta" uznane 

za prawe w akcie urodzenia dziecka albo do-

kumencie stwierdzaj%cym zako'czenie roz!%-

czenia. Analiza artyku!u 292. k.c.K.P. nasuwa 

jednak pewne w%tpliwo#ci ze wzgl$du na 

u yty w nim termin sp#odzone. Legitymacja 

w przypadku dzieci z konkubinatu dotyczy!a 

niew%tpliwie potomstwa przed#lubnego. 

Co do separacji takiej pewno#ci nie ma. 

By" mo e uprawnienie staje si$ skuteczne 

jedynie w odniesieniu do tych dzieci, które 

urodzi!y si$ ju  po zako'czeniu rzeczonego 

roz!%czenia co do sto!u i !o a, a pocz$te by!y 

w trakcie jej trwania. Taki wniosek nasuwa si$ 

w zasadzie od razu po uznaniu odmienno#ci 

znaczeniowej terminu zrodzone – u ytego 

w artykule 291 k.c.K.P. w odniesieniu do 

uprawnienia dzieci pozama! e'skich – od 

sp#odzone. Okolski pisze jednak,  e roz-

wi%zanie to jest w pe!ni analogiczne do 

stosowanego na mocy art. 291, przy czym 

akt ma! e'stwa zostaje zast%piony wyrokiem 

w!adz ko#cielnych stwierdzaj%cym zako'cze-

nie separacji30. W oparciu o t$ opini$ mo na 

domniemywa",  e to dzieci urodzone przed 

zako'czeniem roz!%czenia s% podmiotem 

niniejszego prawa. 

Prawo do legitymacji w rozumieniu 

regulacji obu kodeksów cywilnych (niemal-

 e identycznie brzmi%cych art. 332 k.c.fr. 

i 293 k.c.K.P.) mo e mie" zastosowanie 

wobec dzieci zmar!ych, o ile pozostawi!y 

one zst$pnych. W takim wypadku potom-

stwo dziecka pozama! e'skiego korzysta 

z praw jemu przynale nych. Niniejsza 

regulacja niew%tpliwie ma dono#ne zna-

czenie w prawie spadkowym, gdy  umo -

liwia zst$pnym dziecka nie#lubnego udzia! 
w dziedziczeniu na równi z potomstwem 

dzieci legalnych. Obok tej czysto materialnej 

korzy#ci nale y podkre#li",  e uprawnienie 

przez pó&niejsze ma! e'stwo rodziców 

jest równoznaczne z prawnie usankcjono-

wanym wej#ciem do wspólnoty rodzinnej

i wytworzeniem wi$zi nie tylko mi$dzy 

dzieckiem i rodzicami, lecz tak e dalszymi 

krewnymi. 

Kodeks cywilny z 1825 roku wprowa-

dza nie tylko uprawnienie przez pó&niejsze 

ma! e'stwo, lecz tak e obc% kodyÞ kacji na-

poleo'skiej instytucj$ uprawnienia poprzez 

postanowienie króla. Panuj%cy móg! doko-

na" uprawnienia zarówno na pro#b$ obojga 

rodziców, jak i samego ojca. Nie wiadomo, 

czy opisana w artykule 296. legitimatio per 

rescriptum principis ma jedynie stanowi" 

alternatyw$ dla omawianego powy ej roz-

wi%zania podstawowego, mo liw% do wy-

korzystania przy braku woli do za#lubin ze 

strony rodziców. Otwiera ona jednak drog$ 

do uprawnienia tych dzieci, których rodzice 

28 Cyt za: A. Okolski, dz.cyt.
29 Dla dziecka urodzonego pod rz%dami Kodeksu Cywilnego z 1825 roku z rodziców pozostaj%cych w separacji 

skutki s% analogiczne do narodzenia z rodziców rozwiedzionych pod rz%dami Code Civil. )wiadczy to 

o niew%tpliwym podobie'stwie rozwodu i separacji, z których pierwszy zosta! zast%piony w celu utrzymania 

nierozerwalno#ci ma! e'stwa, postulowanej przez #rodowiska katolickie. Por. H. Grynwaser, Kodeks Napoleona 

w Polsce, dz. cyt.
30 Por. A. Okolski, dz. cyt.
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z ró nych powodów zwi%zku ma! e'skiego 

zawrze" nie mogli. Pierwsz% i podstawo-

w% przyczyn% tej niemo no#ci mo e by" 

#mier" matki dziecka, st%d te  dopuszczano, 

by ojciec móg! samodzielnie wnioskowa" 

o uprawnienie swego dziecka. Inn% prze-

s!ank% uniemo liwiaj%ca ma! e'stwo mog% 

by" #luby zakonne lub #wi$cenia kap!a'skie 

przez którego# z rodziców. Posiadanie dzieci 

przez duchownych, jak mówi Dorota *o!%d&-

Strzelczyk, cho" dezaprobowane spo!ecznie, 

nie by!o obce polskiej rzeczywisto#ci31. Kolej-

n% przes!ank% uniemo liwiaj%c% ma! e'stwo 

mog!o by" oczywi#cie zbyt bliskie pokrewie'-

stwo rodziców. Spod przywileju uprawnienia 

wy!%czone by!o co prawda potomstwo ze 

zwi%zków kazirodczych (podobnie jak cu-

dzo!o nych). Ma! e'stwo nie by!o jednak 

dopuszczalne tak e w dalszych stopniach 

spokrewnienia (art. 163 k.c.fr.). W przypad-

kach zatem, które nie podpada!y pod deÞ -

nicj$ kazirodztwa ani nie kwaliÞ kowa!y si$ 

do tradycyjnego uprawnienia, zastosowanie 

znale&" mog!o opisywane rozwi%zanie. Mo -

na je uzna" za swoiste wyci%gni$cie r$ki do 

tych, którzy nie mog% ponosi" odpowiedzial-

no#ci za b!$dy doros!ych – dzieci. Podkre#la 

to tak e Antoni Okolski, który twierdzi,  e 

takich przypadkach „[...] rodzice, zawiniwszy, 

nie powinni pozosta" bez #rodka zadosy-

"uczynienia swym obowi%zkom wzgl$dem 

dzieci”32. Legitimatio per rescripcum prin-

cipis w uj$ciu omawianego kodeksu mo e 

by" uznane za procedur$ nadzwyczajn%, 

zarówno ze wzgl$du na sam sposób jej do-

konywania iobejmowane ni% stany faktyczne, 

jak i skutki, które ze sob% niesie. Zgodnie 

z artyku!em 297. k.c.K.P. dziecko uprawnio-

ne w ten sposób nabywa wszelkie prawa 

nale ne potomkowi legalnemu, ale tylko 

w stosunku do wnioskuj%cych – obojga 

rodziców lub ojca – a tak e rodze'stwa. 

Je eli przez prawa familijne rozumie si$ te  

pokrewie'stwo, to formalnie pozostaje ono 

jednak osob% obc% dla krewnych rodziców 

w linii bocznej oraz wst$pnych. Dziecko takie 

zatem nadal pozostaje upo#ledzone w sto-

sunkach rodzinnych. Zastanawiaj%ce staje 

si$ przy tym zagadnienie ma! e'stwa z któ-

rymkolwiek z cz!onków rodziny biologicznej, 

które w omawianej sytuacji, przy braku wi$zi 

formalnych, jest hipotetycznie mo liwe do 

zawarcia, jednak jednocze#nie w przypadku 

zwyczajnego uprawnienia nie by!oby dopusz-

czalne ze wzgl$du na bliskie pokrewie'stwo. 

Z pewno#ci% ogromna rol$ odegra!yby tu nie-

pisane normy kulturowe, jednak e z prawne-

go punktu widzenia powy sze uregulowanie 

obarczone by!oby luk%. 

 Obok uprawnienia metod% poprawy 

sytuacji dzieci pozama! e'skich znan% za-

równo Kodeksowi Napoleona, jak i prawu 

cywilnemu w Królestwie Polskim by!o do-

browolne uznanie przez rodziców. Mia!o ono 

znaczenie przede wszystkim w odniesieniu 

do to samo#ci dziecka, gdy  potomstwo 

uznane posiada!o prawo do u ywania na-

zwiska uznaj%cego rodzica. W stosunku do 

legitymacji uznanie by!o terminem znacznie 

w$ szym, a status prawny uznanych dzieci 

naturalnych na ich niekorzy#" ró ni! si$ od 

przynale nego potomstwu legalnemu albo 

uprawnionemu33. Wed!ug artyku!ów 338 k.c.fr 

i 302 k.c.K.P. dziecko naturalne nie korzysta 

bowiem z praw nale nych dziecku prawemu, 

a Kodeks Napoleona przyznaje mu jedynie 

ograniczone prawa w zakresie spadkobrania, 

które omówione zostan% w dalszej cz$#ci ni-

niejszego opracowania. Pod rz%dami kodek-

su cywilnego Królestwa na rodziców na!o o-

ny zosta! obowi%zek zapewnienia uznanym 

dzieciom naturalnym nale ytych warunków 

 ycia rozumianych w szczególno#ci przez 

wychowanie i  ywienie (art. 303.). Co praw-

da, brak wyra onych expressis verbis upraw-

nie' w odniesieniu do dziedziczenia, chocia  

pozostawienie w mocy prawa spadkowego 

regulowanego przez Kodeks Napoleona 

31 Por. D. *o!%d&-Strzelczyk, Dzieci niechciane [w:] tej e, Dziecko w dawnej Polsce, dz. cyt.
32 Por. A Okolski, dz. cyt.
33 Tam e.

Mishellanea8_1.indd   112 2010-07-02   09:19:30



113Sposoby legitymowania dzieci pozama# e'skich

równoznaczne by!o z ich zastosowaniem 

równie  do dzieci nie#lubnych. Uznanie 

dziecka odbywa!o si$ poprzez stosowny 

wpis do aktu urodzenia lub te  sporz%dzenie 

aktu stanu cywilnego przez odpowiedniego 

urz$dnika (art. 334 k.c.fr. i 298 k.c.K.P.). 

Cenne informacje na temat uznania zawarte 

s% ju  w dzia!ach „O aktach urodzenia” obu 

kodeksów. Artyku! 100 k.c.K.P. stwierdza,  e 

nie dopuszcza si$, by ojciec zosta! wpisany 

do aktu urodzenia dziecka z nieprawego 

!o a bez wcze#niejszego jego uznania. Ko-

deks Napoleona natomiast w artykule 56. 

zobowi%zuje ojca do dokonania oznajmienia 

o urodzeniu si$ dziecka, a oznajmienie takie 

jest niew%tpliwie równoznaczne z jego uzna-

niem. Inne osoby – w szczególno#ci doktor, 

chirurg czy urz$dnik zdrowia – mog% tego do-

kona" tylko w wypadku braku ojca. Dziecko 

nieuznane formalnie nie posiada wi$c ojca. 

Spod prawa do uznania wyj$te by!y ex lege 

dzieci zrodzone w wyniku kazirodztwa albo 

cudzo!óstwa (art. 335 k.c.fr. i 299 k.c.K.P.). 

W my#l art. 103 k.c.K.P. nie wolno by!o wpi-

sa" ojca dziecka nale %cego do jednej z tych 

kategorii do aktu urodzenia. Warto jednak 

zauwa y",  e obostrzenia te zosta!y jeszcze 

w Królestwie Polskim zniesione przez ustaw$ 

z dnia 13/26 maja 1913 o zastosowaniu do 

Królestwa Polskiego zasad Rady Pa'stwa 

z 3 czerwca 1902 r. o polepszeniu losu dzieci 

nie!lubnych, która w artykule 4. dopusz-

cza!a takie uznanie. )wiadczy to równie  

o mniejszym znaczeniu formalnego uznania 

w odniesieniu do legitymacji, która nadal 

pozosta!a zabroniona. 

W  adnym z przepisów reguluj%cych 

formalne aspekty aktów stanu cywilnego nie 

ma mowy o wpisach dotycz%cych matki, co 

mo e prowadzi" do hipotezy,  e, zgodnie

z zaczerpni$t% z prawa rzymskiego zasa-

d% jest ona zawsze pewna. Stoi to jednak

w sprzeczno#ci z regulacjami artyku!u 336 

K.N., w brzmieniu: „Uznanie ze strony oyca 

bez wyra enia i przyznania si$ matki, ma swoy 

skutek tylko co do oyca”, oraz analogicznego 

art. 300 k.c.K.P. Powstaje zatem pytanie, 

czy matka mo e nie uznawa" urodzonego 

przez siebie dziecka. Na podstawie przy-

toczonego artyku!u mo na s%dzi",  e aby 

w ogóle mog!a dokona" uznania musi zosta" 

spe!niona koniunkcja warunków – matka 

musi zosta" wskazana przez ojca oraz 

wyrazi" wol$ uznania – „przyzna" si$” do 

dziecka. Posiada wi$c prawo do odmowy 

uznania. W zwi%zku z cytowanym przepisem 

pojawia si$ w%tpliwo#", czy matka mo e 

uzna" dziecko bez wcze#niejszego wska-

zania przez ojca, je eli ten nie jest znany. 

Przyjmuj%c za!o enie,  e art. 336 k.c.fr. 

ma zastosowanie do stanów faktycznych,

w których ojciec dokonuje uznania, a con-

trario mo na domniemywa" istnienie przy-

zwolenia dla podobnej czynno#ci ze strony 

matki w wypadku jego braku. Tez$ t$ po-

twierdza art. 339 k.c.fr., zawieraj%cy stwier-

dzenie o uznaniu ze strony ojca albo matki. 

Niejasno#ci dotycz%ce uprawnie' matczy-

nych przy okazji uznania mog% mie" swój 

pocz%tek w istocie w!adzy rodzicielskiej. 

Kodeks Napoleona ujmuje normuj%ce j% 

przepisy w Tytule „O w!adzy oycowskiej”, 

co deÞ nitywnie daje wyraz uprzywilejowanej 

pozycji ojca. Co prawda artyku! 371. sta-

nowi,  e dziecko powinno cze!" i uszano-

wanie oycu swemu i matce, ale nieco dalej

(art. 373.) mo na znale&" regulacj$ okre-

#laj%c% w!adz$ ojca nad dzieckiem jako 

samodzieln%. Przewaga ojca wyra a si$ 

te  w niemo no#ci opuszczenia przez 

dziecko domu oycowskiego bez przyzwo-

lenia oyca (art. 374.) oraz wy!%czno#ci 

decyzji ojca co do zastosowania wobec 

ma!oletniego #rodków poprawczych. Pra-

wo Królestwa Polskiego mówi, co prawda,

o wspólnym sprawowaniu w!adzy rodziciel-

skiej przez ojca i matk$, chocia  w przypad-

ku sporów zdanie ojca przewa a (art. 337. 

k.c.K.P.). Mo na st%d wnioskowa",  e brak 

uznania przez matk$ by! znacznie mniej 

istotny ni  w wypadku ojca, co wymaga!o 

precyzyjnego okre#lenia zasad, na jakich ten 

móg! naby" prawa do swego dziecka.

Dokonanie uznania, rozumianego 

jako przejaw dobrej woli rodzica, niekoniecz-

nie musia!o by" decyzj% prawnie skuteczn%, 
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gdy  obie omawiane kodyÞ kacje dopuszcza-

!y jego zaprzeczenie, przy czym przyznawa!y 

do tego prawo osobom dzia!aj%cym w imi$ 

w!asnego interesu. Mo na przypuszcza", 

 e z prawa tego korzysta" b$d% przede 

wszystkim prawe dzieci uznaj%cych, a tak e 

ich krewni,  ywi%cy obaw$ o swoj% pozycj$ 

w rodzinie i wynikaj%ce z niej uprawnienia. 

Bardzo ciekaw% opini$ na temat owej re-

gulacji przedstawia Antoni Okolski, który za 

podstawow% przyczyn$ jej powstania uznaje 

uniemo liwienie rodzicom zawarcia porozu-

mienia o uznaniu potomstwa z kazirodztwa 

lub cudzo!óstwa albo dzieci obcych34. By" 

mo e zdarza!y si$ przypadki, w których ro-

dzice tych dzieci chcieli dokona" uznania. 

Bardziej prawdopodobne s% jednak sytuacje, 

w których rodzice decyduj% si$ na utrzymanie 

w tajemnicy to samo#ci jednego z nich w celu 

umo liwienia drugiemu uznania dziecka i za-

gwarantowania przede wszystkim prawa do 

dziedziczenia. Zaprzeczenie uznania, przy-

bieraj%ce w tym wypadku charakter zbli ony 

do actio popularis, mog!oby wówczas s!u y" 

ka demu, kto posiada jakiekolwiek informa-

cje na temat to samo#ci drugiego rodzica. 

Bez w%tpienia zmniejszaj% si$ wtedy szanse 

powodzenia rodziców próbuj%cych naruszy" 

prawo, cho" zapewne dla dobra dziecka.

Dobrowolnego uznania dziecka nie-

#lubnego rodzice mogli dokona" tak e wtedy, 

kiedy pozostawali w zwi%zku ma! e'skim 

z osob% nieb$d%c% drugim z rodziców uzna-

wanego, o ile uznawane potomstwo urodzone 

zosta!o przed zawarciem ma! e'stwa. Stany 

faktyczne tego typu normowane s% w arty-

ku!ach 337 k.c.fr. oraz 301 k.c.K.P. Uznanie 

takie nie mog!o jednak sta" w sprzeczno#ci 

z interesami rodziny legalnej, st%d te  by!o 

ono dokonywane pod warunkiem zawie-

szaj%cym. Stawa!o si$ prawnie skuteczne 

dopiero w wypadku, gdy ma! e'stwo rodzi-

ca rozwi%za!o si$, a uznaj%cy nie posiada! 
dzieci legalnych. Nietrudno sobie wyobrazi", 

 e przypadki takie prawdopodobnie mia!y 

miejsce niezwykle rzadko, a status prawny 

dzieci uznawanych w ten sposób, nawet 

mimo dobrej woli rodzica, pozostawa! nie-

uregulowany. Mo e to #wiadczy" o niech$ci 

ustawodawcy do mo liwych, a negatywnych 

dla trwa!o#ci ma! e'stwa, skutków uznania 

dziecka oraz obawie przed napa#ciami 

bezwzgl$dnych kobiet i obcych dzieci, któr% 

redaktorzy Code Civil dobitnie podkre#lali.

Wcze#niej wspomniane zosta!o,  e 

przez autorów Kodeksu Napoleona prze-

mawia!a przede wszystkim troska o dobro 

legalnej rodziny usankcjonowanej przez 

zwi%zek ma! e'ski. G!ównym jej przejawem, 

zdaniem Katarzyny-Sójki Zieli'skiej, jest nie-

mo no#" dochodzenia ojcostwa i niezwykle 

ograniczone prawa do dochodzenia nie#lub-

nego macierzy'stwa35. Od art. 340 k.c.fr., 

a tak e 305 k.c.K.P. zakazuj%cych dochodzi" 

ojcostwa, istnieje jeden tylko wyj%tek. Ma on 

miejsce, gdy kobieta zostaje porwana przez 

m$ czyzn$, a czas porwania w przybli eniu 

zgadza si$ czasem pocz$cia dziecka. W ta-

kiej sytuacji, ale tylko na wniosek zaintere-

sowanych osób, porywacza uznaje si$ za 

ojca dziecka. Nie mo na tu jednak mówi"
o domniemaniu ojcostwa sensu stricto, ze 

wzgl$du na wymóg  %dania, a jedynie o in-

stytucji nieco do domniemania zbli onej. 

Obie kodyfikacje dopuszczaj% natomiast 

dochodzenie macierzy'stwa. Artyku!y 341 

k.c.fr. oraz 306 k.c.K.P. stanowi% jednoznacz-

nie,  e dziecko dochodz%ce macierzy'stwa 

zobowi%zane jest udowodni",  e wskazywa-

na przez nie kobieta to ta, które je urodzi!a, 

a ono jest zrodzonym przez ni% dzieckiem. 

W procesie o dochodzenie macierzy'stwa 

dopuszczane by" maj% przede wszystkim 

dowody maj%ce form$ pisemn%. Najlepszy 

zdaje si$ akt urodzenia dziecka, w którym 

dana kobieta Þ guruje jako matka. Mo e jed-

nak zaistnie" potrzeba skorzystania z zezna' 

#wiadków, które dopuszczone mog% by" tyl-

ko w przypadku, gdy dowody pisemne budz% 

w%tpliwo#ci, chocia  musz% by" dok!adnie 

34 Tam e.
35 Por. K. Sójka-Zieli'ska, Narodziny i m#odo!" Kodeksu Napoleona, dz. cyt.
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przebadane w pierwszej kolejno#ci. Zdaniem 

Antoniego Okolskiego mo liwe s% bowiem 

przypadki wpisania w akcie urodzenia nie-

w!a#ciwej kobiety, co mo e doprowadzi" do 

ujmy na jej czci. W takim wypadku, je eli 

zeznania #wiadków daj% pewno#" co do 

innego stanu rzeczy, nale y je wykorzysta" 

i uzna" za podwa aj%ce wiarygodno#" aktu 

stanu cywilnego. Nie wiadomo, czy mowa tu 

o pomy!kach urz$dniczych czy te  o #wia-

domych przypadkach fa!szowania aktów 

urodzenia w celu zagro enia pozycji kobiet 

obarczanych ci$ arem dziecka nie#lubnego. 

Najpewniej jednak w obu tych przypadkach 

mog!y mie" zastosowanie analizowane 

zasady. Obok w%tpliwo#ci wokó! dowodów 

pisemnych warunkiem wystarczaj%cym do 

dopuszczenia dowodu ze #wiadków,nw my#l 

art. 306 k.c.K.P. (jest to rozwi%zanie obce dla 

Code Civil), mo e by" istnienie domniemania 

lub #ladów niew%tpliwie wskazuj%cych na 

macierzy'stwo konkretnej kobiety. Regula-

cje zawarte w obu omówionych kodeksach, 

rozwa ane z perspektywy prymatu rodziny 

legalnej, pozwalaj% po raz kolejny potwier-

dzi" tez$,  e jej fundamentem, który musia! 
podlega" szczególnej ochronie, by! ojciec, 

skoro tylko ewentualne s%dowe doj#cie ojco-

stwa mog!o jej w jakikolwiek sposób zagrozi". 

Przyczyna dopuszczenia jedynie dochodze-

nia macierzy'stwa mo e le e" tak e gdzie 

indziej. Prawdopodobnie kodyÞ katorzy uzna-

li,  e nie sposób pozostawi" dziecka bez  ad-

nego z rodziców, a zgodnie z powszechnym 

dla ma! e'stw podzia!em obowi%zków opieka 

nad dzieckiem spoczywa g!ównie na matce. 

Nie ka de jednak dziecko mog!o ubiega" si$ 

o dochodzenie macierzy'stwa. Bezwzgl$d-

ny zakaz dotyczy! oczywi#cie potomstwa 

kazirodczego i cudzo!o nego (art. 342 k.c.fr. 

i 307 k.c.K.P.), co w kontek#cie omawianych 

regulacji nie jest niczym nowym.

Najwa niejszymi prawami dzieci natu-

ralnych, wynikaj%cymi zarówno z legitymacji, 

jak i z uznania, s% ich uprawnienia w dziedzi-

nie spadkobrania, uregulowane w Oddziale I. 

– „O Prawach dzieci naturalnych, na dobrach 

ojca ich lub matki, i o spadku po dzieciach 

naturalnych umar!ych bez potomstwa”, Dzia!u 

IV. – „O spadkach nieporz%dkowych” w Ty-

tule I „O spadkach” Ksi$gi Trzeciej Kodeksu 

Napoleona. W stosunku do praw potomków 

legalnych s% one znacznie ograniczone. Wy-

nika to mi$dzy innymi z artyku!u 756., zgodnie 

z którym liberi naturales nie s% dziedzicami, 

a domaganie si$ przez nie udzia!u w dobrach 

ojcowskich lub matczynych jest mo liwe tylko 

po wcze#niejszym prawnym uznaniu przez 

rodziców. Nawet jako uznane nie dziedzicz% 

one jednak ex lege, ale zobowi%zane s% 

prosi" s%d o wprowadzenie w posiadanie 

nale nej im cz$#ci masy spadkowej36. Niniej-

sze rozwi%zanie zdaje si$ nie by" autorskim 

pomys!em twórców Kodeksu, lecz jedynie 

analogi% do stosowanego w staro ytnym 

Rzymie wobec synów wyzwolonych spod 

w!adzy ojcowskiej, którzy musieli zwróci" 

si$ do pretora z pro#b% o wprowadzenie ich 

w posiadanie spadku (missio in possesionem 

ex interdicto quorum bonorum). Wspomniane 

powy ej ograniczenia odnosi!y si$ g!ównie 

do warto#ci spadku, jaki móg! sta" si$ udzia-

!em potomka naturalnego. Ca!o#" maj%tku 

zmar!ego by!a przez niego dziedziczona 

tylko w wypadku, gdy zmar!y nie pozostawi! 
 adnych krewnych (Art. 758.). Mo na zatem 

wnioskowa",  e pozycja dziecka naturalnego 

jako spadkobiercy by!a niezwykle s!aba, a sy-

tuacja, w której przejmuje on ca!o#" maj%tku 

rodzica (lub rodziców), zachodzi!a niezwykle 

rzadko. Dyskryminacja ujawnia si$ w pe!ni, 

kiedy zdamy sobie spraw$,  e potomstwo 

pozama! e'skie, mimo  e nale y do grona 

zst$pnych w pierwszym stopniu pokrewie'-

stwa, wed!ug prawa zajmuje odleg!% pozycj$ 

w hierarchii osób mog%cych ubiega" si$ praw 

spadkowych tu  przed „Narodem”, przez któ-

ry rozumie si$ skarb pa'stwa. W przypadku, 

36 Art. 724. „Prawi dziedzice obeymuj% przez sam skutek prawa swego, dobra, prawa, i wszelkie sprawy 

umar!ego, z obowi%zkiem zaspokojenia wszelkich ci$ arów spadku: naturalne dzieci, ma! onek, który prze y! 
i naród powinni wyrobi" aby przez s%d wprowadzeni byli w posiadanie, pod!ug form, które oznaczone b$d%”.
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gdy zmar!y pozostawi! cz!onków rodziny 

uprawnionych do przyj$cia spadku, w odnie-

sieniu do dziecka naturalnego mia! zastoso-

wanie artyku! 757., okre#laj%cy trzy mo liwe 

do zaistnienia stany faktyczne. Primo, kiedy 

zmar!y ojciec albo matka pozostawi prawych 

zst$pnych, dziecko naturalne domaga" si$ 

mo e jedynie 1/
3
 cz$#ci, jak% otrzyma!oby 

b$d%c potomkiem prawym. Secundo, po!ow$ 

cz$#ci, je eli spadkodawca pozostawi jedynie 

wst$pnych lub rodze'stwo. Tertio, ¾ cz$#ci 

przynale nej potomkowi prawemu mo e 

otrzyma", kiedy zmar!y nie pozostawi  ad-

nych krewnych okre#lonych w dwu poprzed-

nich sytuacjach37. W sk!ad opisanych cz$#ci 

maj%tku zmar!ego otrzymywanych przez 

dzieci naturalne wchodz%, poza elementami 

masy spadkowej sensu stricto, tak e wszyst-

kie korzy#ci otrzymane od zmar!ego jeszcze 

za jego  ycia. Zgodnie z artyku!em 760. 

dziedzicz%cy musz% dokona" zaliczenia na 

dzia! spadkowy uwzgl$dniaj%c „[...] wszystko 

to, co odebrali od oyca albo matki, po których 

spadek jest otwarty [...]”38. Warto zwróci" 

uwag$,  e istnieje mo liwo#",  e ubieganie 

si$ o udzia! w spadku nie b$dzie korzystne. 

Nie wiadomo jednak, czy sytuacje, w których 

suma #wiadcze' otrzymanych przez dziecko 

naturalne przewy sza!a warto#" spadku, mia-

!y miejsce w rzeczywisto#ci, chocia  Kodeks 

w artykule 845. przewidywa! znan% ju  od 

czasów rzymskich mo liwo#" zrzeczenia si$ 

udzia!u w maj%tku spadkowym, co pozwala!o 

zatrzyma" wszystkie otrzymane wcze#niej 

od zmar!ego darowizny. Przyjmowanie ko-

rzy#ci maj%tkowych od rodzica za jego  ycia

w znacz%cy sposób wp!ywa!o na pó&niej-

sze uprawnienia dziecka nie#lubnego jako 

spadkobiercy. Je#li rodzic oÞ aruj%cy swemu 

nie#lubnemu dziecku korzy#ci maj%tkowe 

zaznaczy,  e jego wol% jest, by dok!adnie taka 

cz$#" jego maj%tku sta!a si$ udzia!em obda-

rowanego, zgodnie z artyku!em 761. k.c.fr., to 

odsuwa je jednocze#nie od mo liwo#ci doma-

gania si$ udzia!u w spadku. Warto#" opisy-

wanych korzy#ci nie mo e jednak by" ni sza 

od po!owy warto#ci maj%tku dziedziczonego 

w drodze spadkobrania ustawowego, co 

mo na uzna" za rozwi%zanie analogiczne 

do stosowanej w odniesieniu do dziedzicze-

nia testamentowego instytucji zachowku. 

W przypadku, gdyby suma otrzymanych od 

rodzica #wiadcze' by!a ni sza od okre#lonej 

w przepisach, dziecku naturalnemu przys!u-

guje prawo domagania si$ od dziedziców do-

pe!nienia do warto#ci przepisanej. Powy sze 

rozwi%zanie opiera si$ najprawdopodobniej 

na skardze o dope!nienie do zachowku, zna-

nej ju  ustawodawstwu Justyniana Wielkiego 

pod nazw% actio ad supplendam legitimam39 

i przys!uguj%cej dziedzicom prawym, przy 

czym stanowi daleko id%ce zbli enie sytuacji 

dziecka naturalnego do pozycji dziedzica le-

galnego. Podobie'stwo uprawnie' dostrzec 

mo na równie  w ostatnim spo#ród przepi-

sów odnosz%cych si$ do praw spadkowych 

liberi naturales, dotycz%cym dziedziczenia 

w dalszych pokoleniach w linii prostej. Artyku! 
758. stanowi,  e w razie przedwczesnej „[...] 

#mierci dzieci$cia naturalnego, dzieci iego 

albo zst$pni mog% upomina" si$ o prawa 

[...]” jemu przynale ne. Kodeks nie normuje 

zatem dodatkowych zasad dziedziczenia 

przez zst$pnych dzieci naturalnych. W przy-

padku, gdy b$dzie to potomstwo prawe, nie 

ma w%tpliwo#ci,  e zastosowanie b$d% mia!y 

przepisy normuj%ce zasady dziedziczenia 

potomstwa legalnego, co pozwoli zst$pnym 

na otrzymanie ca!ej cz$#ci spadku nale nej 

dziecku naturalnemu. Sytuacja znacznie 

37 Nie sposób nie przypomnie" w tym miejscu omówionych ju  wcze#niej nowel justynia'skich, które równie  

szczegó!owo okre#la!y warto#" otrzymanej przez liberi naturales cz$#ci spadku i by" mo e by!y pierwowzorem 

analizowanego artyku!u 757. Kodeksu Napoleona.
38 Code Civil w przypadku dziedziczenia przez dzieci naturalne (wzgl$dnie ma! onka) nakazuje sporz%dzenie 

inwentarza maj%tku spadkowego, zatem zgodnie z artyku!em 843. „Ka dy dziedzic, nawet z dobrodziejstwem 

inwentarza [podkr. aut.], gdy przychodzi do spadku powinien zwróci" wspó!-dziedzicom wszystko to, cokolwiek 

wzi%! od umar!ego, przez darowizny mi$dzy  yj%cemi, wyra&nie lub ubocznie: nie mo e zatrzymywa" darów, 

ani upomina" si$ o zapisy, które nieboszczyk dla niego uczyni! [...]”.
39 Por. W. Wo!odkiewicz, M. Zab!ocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2004.
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ciekawsza zajdzie, je#li potomstwo dziecka 

naturalnego równie  nie b$dzie urodzone 

w zwi%zku formalnym ani legitymowane. 

Ich udzia!em zgodnie z normami Code Civil 

sta" si$ mo e tylko nik!a cz$#" ca!ej masy 

spadkowej – u!amek u!amka przynale nego 

wst$pnemu o statusie dziecka naturalnego.

Inaczej ni  w stosunku do urodzonych 

w konkubinacie dzieci naturalnych rysowa!y 

si$ uprawnienia dzieci z cudzo!óstwa lub 

kazirodztwa. W my#l artyku!u 762. nie przy-

s!uguj% im  adne spo#ród tych przynale nych 

liberi naturales, a prawo alimenta im tylko 

dozwala. Wysoko#" wspomnianej alimentacji 

uzale niona jest, wed!ug Kodeksu, od statu-

su maj%tkowego zmar!ego rodzica, a tak e 

od liczby oraz jako!ci prawych dziedziców 

(art.763.). Z powy szego przepisu wnio-

skowa" mo na,  e Kodeks zawiera jedynie 

dozwolenie, nie wyznaczaj%c równocze#nie 

sposobu jego realizacji w sposób #cis!y. 

Ustalenie wysoko#ci alimentów nale a!o 

zatem prawdopodobnie do s%du. Domaganie 

si$ omawianych korzy#ci z maj%tku spad-

kodawcy przez potomstwo incestuosi i ex 

adulterio nati nie w ka dym przypadku by!o 

dopuszczalne. Artyku! 764. pozwala s%dzi", 

 e niebagatelne znaczenie mia!a sytuacja 

materialna, w jakiej znajdowali si$ poten-

cjalnie uprawnieni40-. Nie mogli oni domaga" 

si$  adnych #rodków, je eli jeszcze za  ycia 

rodzice podj$li kroki, maj%ce na celu zabez-

pieczenie ich przed materialnym upo#ledze-

niem. W my#l Kodeksu Napoleona mogli 

oni tego dokona" na dwa sposoby – przez 

wyznaczenie alimentów lub zapewnienie 

nauki zawodu. Sformu!owania artyku!u 764. 

zdaj% si$ jasne, ale nie pozostaj% bez w%t-

pliwo#ci. Po raz kolejny brak jakichkolwiek 

ustale' dotycz%cych wysoko#ci alimentacji 

wyznaczonej przez rodziców. Nie wiadomo 

zatem, czy w wypadku niekorzystnego dla 

dziedziców wymogu wyp!acania zbyt wy-

sokich #wiadcze' mogli oni domaga" si$ 

jakichkolwiek modyÞ kacji, a tak e, czy dzie-

ciom przys!ugiwa!o uprawnienie do  %dania 

podwy szenia wyp!acanych kwot w wypadku 

wyznaczenia alimentów nie przystaj%cych do 

potrzeb. Mo na jedynie domniemywa",  e 

podobne rozstrzygni$cia dokonywane by!y 

przez s%d po rozpatrzeniu indywidualnych 

cech ka dego przypadku. 

Z omawianych powy ej przepisów 

wynika w zasadzie jednoznacznie,  e dzieci 

naturalne pocz$te w wyniku trwa!ego aczkol-

wiek nieformalnego zwi%zku nie pozostawa!y 

poza opiek% prawa. Mimo  e ich uprawnienia 

by!y w uj$ciu Code Civil znacznie ograni-

czone w stosunku do tych, z których korzy-

stali dziedzice prawi, cho"by ze wzgl$du 

na wymóg ubiegania si$ udzia!u w maj%tku 

zmar!ego rodzica czy mo liwo#" otrzymania 

spadku mniejszej warto#ci, nie zosta!y one 

przez prawo napoleo'skie zepchni$te na 

zupe!ny margines. Nie ulega w%tpliwo#ci, 

 e widoczne s% przejawy daleko id%cej dys-

kryminacji dzieci ze zwi%zków przygodnych. 

Podobnie jednak jak w przypadku liberi na-

turales Kodeks zapewnia im #rodki pozwala-

j%ce utrzyma" pewien poziom  ycia zale ny 

od zamo no#ci rodziców. Nie pozwala to 

jednoznacznie uzna" prawa zarysowanego 

w Kodeksie Cywilnym Francuzów za skrajnie 

niekorzystne dla dzieci pozama! e'skich.

V. Podsumowanie

Podsumowuj%c przedstawione po-

wy ej rozwa ania, nale a!oby zapewne po-

wtórzy" od lat wypowiadane przez znawców 

polskiej historii XIX w. sformu!owania,  e 

prawo Ksi$stwa Warszawskiego i Królestwa 

Polskiego jawnie dyskryminowa!o dzieci 

pozama! e'skie w zasadzie na ka dym polu 

ich aktywno#ci. 

Zdecydowanym krokiem naprzód 

wzgl$dem uregulowa' Code Civil oraz Ko-

deksu Cywilnego Królestwa Polskiego by!a 

40 Art. 764. k.c.fr.: „Skoro ojciec albo matka dzieci$cia z cudo!ostwa lub kazirodztwa, nauczyli go sztuki 

mechaniczney, albo iedno z nich za  ycia swego wyznaczy!o mu alimenta, dzieci$ nie mo e si$ niczego 

dopominac ze spadku”.
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wspomniana ju  wcze#niej ustawa z dnia 

13/26 maja 1913 r. o polepszeniu losu dzieci 

nie!lubnych. Za!o enia niniejszej ustawy 

mo na uzna" za odzwierciedlenie ogólno-

#wiatowych tendencji, przejawiaj%cych si$ 

w zmianie sposobu postrzegania dziecka 

w spo!ecze'stwie. Na prze!omie XIX i XX wie-

ku zacz$!y pojawia" si$ pierwsze towarzystwa 

mi$dzynarodowe, maj%ce na celu ochron$ 

dziecka przed n$dz% i wyzyskiem. Dobrym 

przyk!adem mo e by" Mi$dzynarodowy Zwi%-

zek Pomocy Dzieciom, który og!osi! w 1920 

roku w Genewie pierwsz% Deklaracj$ Praw 

Dziecka, uznan% nast$pnie przez Lig$ Naro-

dów. Na gruncie polskim omawian% tenden-

cj$ najlepiej obrazuje dzia!alno#" Janusza 

Korczaka, którego traktat „Prawo dziecka 

do szacunku” do dzi# pozostaje symbolem 

swoistego upodmiotowienia dzieci. Odno#nie 

jednak do aktu z 1913 roku rzeczone polep-

szenie losu dotyczy g!ównie zabezpieczenia 

materialnego. Ustawa nadaje matce dziecka 

uznanego przez ojca prawo domagania si$ od 

niego alimentów, jak równie  zwrotu ju  ponie-

sionych przez ni% kosztów, niezb$dnych do 

zapewnienia dziecku odpowiedniego poziomu 

 ycia. Zobowi%zuje ona tak e ojca, który nie 

uzna! swojego dziecka lub jego uznanie nie 

mo e mie" skutków prawnych, do ponosze-

nia kosztów jego utrzymania w zale no#ci od 

swoich mo liwo#ci, a tak e pozycji maj%tko-

wej matki. Wymóg #wiadczenia ustawa! w mo-

mencie doj#cie dziecka do pe!noletno#ci lub 

jego usamodzielnienia si$ przez rozpocz$cie 

pracy zawodowej – w wypadku synów – lub 

zam% pój#cie córki. Obok alimentacji dziec-

ka ustawa nakazywa!a równie  materialnie 

wspiera" znajduj%c% si$ w potrzebie matk$, 

zarówno w czasie rozwi%zania, jak i wychowy-

wania, je eli te uniemo liwiaj% jej samodzielne 

pozyskiwanie odpowiednich #rodków do  y-

cia. Regularn% alimentacja mo na zamieni" 

na znan% ju  w Rzeczypospolitej szlacheckiej 

jednorazow% zapomog$ przy jednoczesnym 

zastosowaniu #rodków zabezpieczaj%cych 

wykorzystanie otrzymanych #rodków wy!%cz-

nie zgodnie z ich przeznaczeniem. W my#l 

wcze#niejszych regulacji ojciec, nie uznaj%c 

dziecka, zupe!nie odcina! si$ od niego i  aden 

obowi%zek (mo e poza moralnym) na nim nie 

ci% y!. Opieka nad dzieckiem nieuznanym 

spoczywa!a wy!%cznie na matce lub – w wy-

padku jej braku – instytucjach charytatywnych 

lub pa'stwowych. 

Drug% grup% rozwi%za' ustawy z maja 

1913 roku s% regulacje odnosz%ce si$ do dzie-

ci ze zwi%zków cudzo!o nych, które jak dot%d 

by!y drastycznie odsuwane od jakichkolwiek 

praw. W my#l ustawy dopuszczalne sta!o si$ 

nawet ich uprawnienie per subsequens ma-

trimonium lub poprzez odpowiednie postano-

wienie Króla. Analogiczne rozwi%zania mog!y 

by" stosowane w odniesieniu do zwi%zków ka-

zirodczych, o ile prawo kanoniczne nie zawie-

ra!o bezwarunkowych przeszkód ich forma-

lizacji. Niniejsze regulacje pozwalaj% stwier-

dzi",  e nieco ponad rok przed wybuchem 

pierwszej wojny #wiatowej, która po!o y!a kres 

istnieniu Królestwa Polskiego, doprowadzono 

wreszcie do sytuacji, w której dziecko prze-

sta!o by" jedynym odbiorc% wszelkich konse-

kwencji swojego nie#lubnego pochodzenia. 

Cz$#" z nich zosta!a tak e przeniesiona na 

rodziców, zw!aszcza ojców, których cze#" 

i dobre imi$ by!y jak dot%d skutecznie chronio-

ne przez prawo, kosztem upo#ledzenia istot, 

które pozostawa!y przecie  bez wp!ywu na po-

st$powanie rodziców, a na #wiat przysz!y tylko

i wy!%cznie w wyniku ich nie zawsze dobrze 

przemy#lanych decyzji.

Niezale na od prawnych uregulowa' 

pozostaje jednak kwestia odpowiedzialno#ci.

W  adnym z analizowanych aktów nie zosta! 
zawarty zakaz nieformalnego wspierania 

swego nie#lubnego potomstwa przez rodzi-

ców. Zdawa" by si$ zatem mog!o,  e dla 

cz!owieka zdolnego ponosi" konsekwencje 

w!asnych czynów nie istnia!y nigdy jakiekol-

wiek bariery uniemo liwiaj%ce mu nale yte 

traktowanie pocz$tego przez siebie dziecka. 

Konieczno#" wydania ustawy z 1913 roku 

#wiadczy jednak o tym,  e niekiedy zdanie 

si$ na poczucie odpowiedzialno#ci nie wy-

starczy i nawet w tak osobistym obszarze 

ludzkich dzia!a', jak stosunki rodzinne, po-

trzebna jest ingerencja ustawodawcy.
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Wawrzyniec Gilewski

„Niebo w g%bie”, czyli o Þ zjologii picia kawy

Witaj mi, witaj, wonna czaro mokki!

Kocham tw$ dusz%, o p#ynny hebanie,

Aromatyczne pary twej ob#oki,

Którymi buchasz w polewanym dzbanie,

Kiedy kipi$ce twych ziarn gotowanie

Ca#y glob ziemski czyni m$ dzier aw$;

Oto spocz%#a! w bia#ej porcelanie,

Arabskich pusty' córo, czarna kawo.

Antoni Lange

Drogi czytelniku, zapewne jednym 

z n$kaj%cych Ciebie – tak jak i mnie – pro-

blemów podczas czytania artyku!ów podob-

nych do tego jest utrzymanie koncentracji 

umys!u. W trosce o sprawno#" intelektualn% 

zawsze staramy si$ przestrzega" zdrowej 

diety oraz przeznacza" odpowiedni% cz$#" 

doby na sen. Jednak dobrze wiemy,  e cz$-

sto te wysi!ki id% na nic, co zmusza nas do 

szukania alternatywy. Poni ej opisany zosta! 
napój, którym z tego w!a#nie powodu zwy-

k!e# prawdopodobnie nieraz raczy" swoje 

podniebienie, a mianowicie – kawa. Czym e 

wi$c jest ten napar, o którego genezie i w!a-

#ciwo#ciach kr% % tak liczne legendy?  

Wszystko zacz$!o si$ od etiopskiego 

pasterza, który zaobserwowa! nietypow% 

reakcj$ u swoich owiec1, polegaj%c% na 

ich szczególnym pobudzeniu po spo yciu 

czerwonych owoców pewnego krzewu. 

Niektóre legendy2 g!osz%,  e opowiedzia! 
on o magicznych w!a#ciwo#ciach owoców 

opatowi pobliskiego klasztoru. Inne –  e sami 

mnisi wpadli na trop kawowca3. Niezale nie 

od tego, jak by!o naprawd$, do rozpatrzenia 

pozostaje jeszcze jedna kwestia: w jaki spo-

sób duchowni wpadli na pomys! takiej obrób-

ki kawy, który pozwoli!by otrzyma" aroma-

tyczny napar. Opat wrzuci! podobno owoce 

do ognia, poniewa  obawia! si$ diabelskich 

czarów, które mog!y sta" za opisanym przez 

pasterza zjawiskiem. Wówczas mnisi poczuli 

niezwykle silny aromat, co spowodowa!o,  e 

natychmiast dopadli paleniska, by uratowa" 

ziarna.

Inna wersja, mniej dramatyczna, ale 

bardziej wiarygodna, wspomina o czaso-

ch!onnych badaniach owoców. Okaza!o si$, 

 e odkryty w ich efekcie napój u!atwia d!ugie 

czuwanie podczas modlitw. W!a#nie dlatego 

uznali,  e kawa jest darem od Boga. Odt%d 

suszyli ziarna, magazynowali je i rozwozili po 

innych klasztorach.

Znamienne jest,  e istnieje te  analo-

giczna historia przypisuj%ca odkrycie kawy 

muzu!ma'skim duchownym z Jemenu. Mówi 

o pewnym imamie, który zauwa y! podnie-

cone stado zwierz%t i postanowi! dociec, co 

1 Niektóre &ród!a podaj%,  e stado, którym opiekowa! si$ pasterz, sk!ada!o si$ z kóz, a nie owiec.
2 Autorem pierwszej monograÞ i o kawie, napisanej w 1670 r., jest podobno Antonio Fausto Nairone. Jako  e 

zbyt wiele grup przypisywa!o sobie zas!ugi dotycz%ce uprawy oraz obróbki kawy i próbowa!o w rozmaity sposób 

zafa!szowa" rzeczywisto#", nie jeste#my dzi# w stanie ustali" prawdziwej historii.
3 K. Tarasiewicz, Przygody z kaw$ i herbat$: anegdoty, wydarzenia, Warszawa 2000, s. 12.
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jest tego przyczyn%. Zwierz$ta stratowa!y 

prawie ca!e pastwisko, w tym nieznan% 

imamowi ro#lin$ rosn%c% w równym rz$dzie. 

Imam domy#li! si$,  e zosta!a ona niegdy# 

zasadzona w tym miejscu przez cz!owieka, 

i zacz%! szuka" informacji o jej pochodzeniu. 

Z ksi%g, do których zajrza!, nie dowiedzia! si$ 

o nim niczego, ale wyczyta!,  e poprzednimi 

osadnikami na tym terenie byli sabejczycy 

z Kaffy w Abisynii. Zacz%! wi$c bada" czer-

wone owoce tajemniczego krzewu. 

Jako  e owoce te ani w postaci suro-

wej, ani po zagotowaniu nie nadawa!y si$ do 

spo ycia, uczony zrobi! z nimi to, co nieraz 

czyniono z ziarnami zbó . Wystawi! je na 

dzia!anie wysokiej temperatury, a nast$pnie 

rozt!uk! i zala! wrz%tkiem, dzi$ki czemu otrzy-

ma! znany nam dzisiaj napój4.

Wed!ug innej relacji, Mahomet by! 
szcz$#liwcem, który jako pierwszy dost%pi! 
zaszczytu wypicia Þ li anki kawy. Pewnego 

razu proroka ogarn$!a senno#" po bardzo 

d!ugich mod!ach. Wówczas z pomoc% przyby! 
archanio! Gabriel i wr$czy! mu napar przy-

gotowany z owoców kawowca. Dzi$ki temu 

Mahomet odzyska! si!y witalne na tyle,  e by! 
w stanie „wysadzi" z siod!a czterdziestu m$ -

czyzn i uszcz$#liwi" czterdzie#ci kobiet”5.

Niezale nie od tego, która legenda 

jest prawdziwa, za ojczyzn$ kawy (w posta-

ci, jak% znamy dzisiaj6) uwa a si$ #rednio-

wieczn% Etiopi$, a dok!adnie region Kaffa 

(inne pisownie to: Kafa, Kaffe, Keffa). Z tego 

miejsca pochodzi te  najstarszy krzew ka-

wowca, licz%cy kilkaset tysi$cy lat. Fakt,  e 

najstarsze szcz%tki cz!owieka znaleziono 

w #rodkowo-wschodniej Afryce, zdaje si$ 

dodatkowo potwierdza" przypuszczenie,  e 

kawowiec pochodzi z okolic Etiopii.

Sporna jest tak e etymologia s!owa 

„kawa”, a automatycznie nasuwaj%ce si$ 

skojarzenie z Kaff%, jest mylne. Jedni mówi%, 

 e ro#lina, któr% handlowano w basenie Mo-

rza Czerwonego, nazywana by!a po arabsku 

kohwet, czyli „si!a”7, co Karol Linneusz zlaty-

nizowa! na Coffea arabica. Zdaniem innych, 

pocz%tkowo nadano kawie nazw$ kawah, co 

prawdopodobnie oznacza!o „to, co podnieca, 

pozwala si$ unosi"”8. Natomiast francuscy 

encyklopedy#ci jako &ród!o s!owa wskazy-

wali poj$cie caouhe, jakim Turcy nazywali 

przygotowywany przez siebie napój. Podaje 

si$ równie  jeszcze inn% etymologi$, wed!ug 

której „kawa” wywodzi si$ z arabskiego 

qahveh Khanem, co oznacza ka dy napój 

pochodzenia ro#linnego (czyli tak e wino). 

O prawdziwo#ci ostatniej hipotezy #wiad-

czy fakt,  e gdy zacz$to handlowa" kaw% 

w Europie, jej nazw% obiegow% by!o „wino 

z Arabii”9.

Gatunków kawowca (Coffea), nale-

 %cego do rodziny marzanowatych (Rubia-

ceae), istniej% dziesi%tki, a obecnie najpo-

pularniejszymi s%: arabika (Coffea arabica) 

oraz robusta (Coffea canephora). Dojrza!y 

owoc kawowca ma intensywnie czerwony 

kolor, a jego #rednica osi%ga zazwyczaj 

oko!o 15 mm. Pod grub% skórk% znajduje si$ 

cienka warstwa s!odkawego mi% szu. Od 

ziaren (prawid!owo zapylony owoc posiada 

dwa ziarna kawy) dziel% go jeszcze dwie 

ochronne pow!oki. Do spo ycia nadaj% si$ 

wy!%cznie zielone ziarna, które s% z jednej 

strony zaokr%glone, a z drugiej sp!aszczone; 

tam te  znajduje si$ pod!u ny rowek. Ziarno 

robusty ma rowek niemal prosty, jest okr%g!e 

i wypuk!e, natomiast ziarno arabiki jest d!u -

4 A. Fiedoruk, Kawa bez tajemnic, Bia!ystok 2004, s. 10.
5 Tam e. W tym samym fragmencie autor dodaje: „Z!o#liwi twierdz%,  e by!o dok!adnie odwrotnie.”
6 Jak podaje A. Fiedoruk, w Etiopii bardzo wcze#nie wykszta!ci! si$ zwyczaj gotowania owoców kawowca, które 

nast$pnie przyprawiano mas!em i sol%. Krzewy zacz$to regularnie uprawia" ok. V w. n.e. i odt%d napar z kawy 

s!u y! do celów leczniczych. Z pocz%tku macerowano ziarna w zimnej wodzie, potem u ywano wrz%tku, jednak 

napój w postaci znanej nam wspó!cze#nie Arabowie otrzymali dopiero w XIV w. dzi$ki wypra eniu ziaren.
7 K. Tarasiewicz, Kawa i herbata na ziemiach polskich. Handel, konsumpcja, obyczaje, Warszawa 2009, s. 7.
8 A. Fiedoruk, dz. cyt., s. 9.
9 A. Fiedoruk, dz. cyt., s. 11.
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sze, nieco bardziej p!askie, a jego rowek jest 

pochy!y.

Cech%, która ka demu pozwoli roz-

ró ni" oba gatunki, jest oczywi#cie smak. 

Arabika, odmiana szczególnie wra liwa 

na choroby i pogod$, uprawiana na nas!o-

necznionych terenach wysokogórskich, jest 

bardziej warto#ciowa (w sklepie poznamy j% 

po wysokiej cenie10). Od swej pospolitszej 

siostry jest !agodniejsza w smaku i bardziej 

aromatyczna. Natomiast robusta, jak sama 

nazwa wskazuje11, jest znacznie bardziej 

odporna na czynniki zewn$trzne, a przez to 

mniej kosztowna w uprawie (i obróbce). Trud-

no delektowa" si$ jej cierpkim i gorzkim sma-

kiem, tote  rzadko spotyka si$ j% w sprzeda-

 y detalicznej12. Czyst% robust$ mo na wypi" 

w Polsce w sklepach „Po egnanie z Afryk%” 

(o ile mi wiadomo, to jedyne takie miejsce) 

– jest to co#, czego powinien spróbowa" 

ka dy szanuj%cy si$ kawosz. Aby uprzedzi" 

zarzuty,  e nie ostrzega!em przed t% w%tpliw% 

„przyjemno#ci%”, zach$cam do zapoznania 

si$ z wygl%dem sparzonej robusty13.

Sposób przyrz%dzania kawy zmienia! 
si$ na przestrzeni wieków kilkakrotnie, a ka -

da z metod mia!a swoich zwolenników. Jak 

pisze Brillat-Savarin, dyskusje toczono we 

Francji jeszcze w u schy!ku Restauracji:

Przed kilku laty wszyscy interesowali si% 

zgodnie najlepszym sposobem przyrz$dza-

nia kawy; wynika#o to niemal bezwiednie 

st$d,  e wiele jej pija# cz#owiek stoj$cy na 

czele pa'stwa!14

Mówiono wi%c,  e kawy nie trzeba ani pali", 

ani mle";  e dobra jest, gdy naci$ga na 

zimno;  e nale y j$ gotowa" przez trzy kwa-

dranse albo podda" ci!nieniu pary etc.15

W innym miejscu zauwa a:

[...] wywar z kawy surowej to napój bez zna-

czenia; natomiast palenie ziaren wydobywa 

z nich aromat i oleisto!", charakterystyczne 

dla kawy, któr$ pijemy, te za! w#asno!ci na 

wieki pozosta#yby nieznane bez udzia#u 

ciep#a. Turcy, którzy s$ mistrzami w tej ma-

terii, nie u ywaj$ zgo#a m#ynków do kawy; 

t#uk$ ziarna w mo&dzierzach drewnianymi 

t#uczkami […]16.

Ju  w tym fragmencie XIX-wiecznego 

tekstu poczyniono uwagi, których wspó!cze-

#nie bardzo #ci#le przestrzega si$ w procesie 

wytwarzania kawy.

Po pierwsze, konieczna jest pierwotna 

obróbka kawy, w której oddziela si$ nasiona 

od owoców. Istniej% dwie podstawowe meto-

dy przygotowywania kawy – sucha i mokra. 

Pierwsza z nich jest naturalna, polega na 

suszeniu owoców na s!o'cu, a nast$pnie 

na ich m!óceniu. Zgodnie z drug% najpierw 

sortuje si$ owoce, by uzyska" te o odpowied-

niej wielko#ci i wadze oraz porównywalnym 

10 Najdro sza odmiana arabiki, uwa ana za najlepsz% na #wiecie, zwana jest Blue Mountain i pochodzi 

z Jamajki.
11 Robustus (!ac.) – silny, mocny.
12 Nie jest jednak ca!kowicie poza obrotem handlowym. Robusta jest bardzo cz$sto sprzedawana w mieszankach 

z arabik% (zazwyczaj stanowi od kilku do 30 procent zawarto#ci takiej mieszanki). Jest ceniona przez producentów 

ze wzgl$du na wysoki poziom kofeiny oraz za to,  e dobrze otrzymuje si$ z niej tzw. crem% (o czym napisz$ ju  

za chwil$). Ponadto mo e nadawa" mieszance oryginalny smak, pod warunkiem,  e skomponuj% j% znawcy. 

Gatunek ten jest ch$tnie dodawany do mieszanek we W!oszech, natomiast zupe!nie nie cieszy si$ popularno#ci% 

na pó!nocy Europy.
13 Por. http://www.vimeo.com/4607293, dost$p z 03.04.2010.
14 Jak pisze A. Fiedoruk (dz. cyt., s. 121): „O tym,  e rozkoszowanie si$ Þ li ank% doskona!ej kawy jest nie lada 

przyjemno#ci% dla cia!a, a stworzenie dodatkowego klimatu ukoi i dusz$, wiedz% dobrze wszyscy kawosze. 

Jednak Ludwik XV, z Pani% du Barry, która w czasie degustacji kawy przebiera!a si$ za su!tana, wspi$li si$ na 

wy yny tej sztuki”.
15 A. Brillat-Savarin, Fizjologia smaku albo Medytacje o gastronomii doskona#ej, prze!. Joanna Guze, Warszawa 

1973, s. 64.
16 Tam e, s 62.
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okresie wegetacji. Te, które nie przejd% 

selekcji, kieruje si$ zazwyczaj do obróbki 

suchej. Pozosta!e przepuszcza si$ przez ma-

szyn$ ze specjalnie dopasowanym ostrzem 

oddzielaj%cym skórk$ od ziaren. Nast$pnie 

ziarna myje si$ i oczyszcza z pozosta!ego 

mi% szu oraz poddaje fermentacji, która po-

zwala usun%" ochronn% b!onk$ okrywaj%c% 

ka de z nich. Dopiero po tym etapie kaw$ si$ 

suszy i przygotowuje do transportu. Sucha 

obróbka dobrze wp!ywa na jako#" kawy, jest 

jednak uzale niona od warunków meteoro-

logicznych, mokra natomiast pozwala wyse-

lekcjonowa" jednolite i regularne ziarna, co 

w konsekwencji podnosi cen$ kawy17.

Z suszarni kawa trafia do palarni, 

w której nast$puje proces karmelizacji w$-

glowodanów i cukrów zawartych w ziarnach, 

co tworzy na ich powierzchni oleist% sub-

stancj$. Jej w!a#nie kawa zawdzi$cza swój 

oryginalny smak i zapach (podczas palenia 

bowiem olej wsi%ka w ziarno). Przyjmuje si$, 

 e w procesie pra enia liczba sk!adników 

aromatycznych zawartych w kawie wzrasta 

do siedmiuset18. Kaw$ mo na pali" w pod-

grzewanym b$bnie lub strumieniu gor%cego 

powietrza. Temperatura, jakiej poddawane 

s% ziarna, waha si$ pomi$dzy 200 a 300 

°C. Im d!u sze dzia!anie temperatury, tym 

bardziej kawa nabiera smaku w$gla, a wów-

czas nadaje si$ raczej do picia z ekspresu 

przelewowego ni  do parzenia espresso19. 

Za krótko palona równie  si$ do niego nie na-

daje, ma bowiem wyczuwalnie kwa#ny smak. 

Je#li jednak parzy si$ j% odpowiednio d!ugo, 

uzyskuje si$ gorzko-s!odki posmak uwa any 

za idealny we W!oszech, ojczy&nie espresso 

(zwanego „dusz% kawy”).

Ju  samo to, co mówi% przytoczone 

przeze mnie opowie#ci na temat geohisto-

rycznego i etymologicznego pochodzenia 

kawy, obrazuje jej niezwykle silny wp!yw 

na funkcjonowanie organizmu cz!owieka. 

Przypisuje si$ to zawartej w kawie kofeinie, 

b$d%cej ponadto nast$pnym czynnikiem po-

zwalaj%cym na identyÞ kacj$ gatunku kawy. 

Arabika zawiera bowiem od 1,1 do 1,7 jej 

procenta, robusta natomiast – a  do 4,520.

*yj%cy ponad pó!tora wieku temu Bril-

lat-Savarin podchodzi! do kwestii spo ycia 

kawy jeszcze bardzo ostro nie:

Lekarze og#osili rozmaite pogl$dy dotycz$-

ce w#asno!ci zdrowotnych kawy, ale nie za-

wsze byli ze sob$ w zgodzie; pozostawimy 

owe spory na boku, by zaj$" si% tym, co naj-

wa niejsze, mianowicie wp#ywem kawy na 

organy my!lenia. Nie ulega  adnej w$tpli-

wo!ci,  e kawa niezmiernie pobudza umys#; 
jako  cz#owiek, który pije j$ po raz pierwszy, 

mo e by" pewien,  e cz%!ci snu zostanie 

pozbawiony. Czasem przyzwyczajenie #ago-

dzi albo zmienia ten efekt, wiele jest jednak 

osób, które kawa zawsze podnieca i które 

w konsekwencji musz$ wyrzec si% tego 

napoju. Powiedzia#em,  e przyzwyczajenie 

#agodzi dzia#anie kawy; lecz pojawia si% 

ono w innej postaci: zaobserwowa#em,  e 

osoby, którym kawa nie przeszkadza spa" 

w nocy, potrzebuj$ jej dla oprzytomnienia 

za dnia, a je!li nie wypij$ kawy po obiedzie, 

usypiaj$ w ci$gu wieczora. Inne znów s$ 

senne przez ca#y dzie', je!li nie dosta#y 

swojej Þ li anki kawy z samego rana. […] 

Bezsenno!" spowodowana kaw$ nie jest 

przykra; postrze enia s$ bardzo jasne i nie 

mamy  adnej ochoty na sen: oto wszystko. 

Cz#owiek nie jest ani wzburzony, ani nie-

szcz%!liwy jak wówczas, gdy bezsenno!" 

wynika z innych powodów; nie znaczy to 

wszelako,  e takie niewczesne podniece-

nie nie przyniesie szkody, je!li potrwa czas 

d#u szy. […] Kawa jest likworem o dzia#aniu 

znacznie mocniejszym, ni  si% na ogó# przy-

puszcza. Cz#owiek t%giej konstytucji mo e 

 y" d#ugo, pij$c dwie butelki wina dziennie. 

17 A. Fiedoruk, dz. cyt., s. 32-34.
18 A. Fiedoruk, dz. cyt., s. 83.
19 Im mocniej wypalona kawa, tym ciemniejszy jej kolor. Wyró nia si$ pi$" kolorów palonej kawy (od najja#niejszej 

do najciemniejszej): cynamon, city, full city, francuska i espresso (w!oska).
20 Tam e, s. 31-32.
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Ten sam cz#owiek nie zniós#by przez ten 

sam czas podobnej ilo!ci kawy; sta#by si% 

idiot$ albo umar#by na uwi$d. W Londynie, 

na placu Leicester, widzia#em cz#owieka, 

którego nadmierne u ycie kawy dopro-

wadzi#o do kalectwa (cripple); nie cierpia#, 
przyzwyczai# si% do tego stanu i ogranicza# 
si% do pi%ciu, sze!ciu Þ li anek dziennie. 

Jest obowi$zkiem wszystkich ojców i matek 

na !wiecie zabroni" surowo kawy dzieciom, 

je!li nie chc$,  eby usch#y, skar#owacia#y 

i sta#y si% starcami w wieku dwudziestu lat. 

To ostrze enie dotyczy zw#aszcza pary an, 

których dzieci nie zawsze s$ obdarzone 

takim zdrowiem i si#$, jak urodzone w pew-

nych departamentach, na przyk#ad w Ain21.

Kofeina zawarta w kawie pobudza, 

zwi$ksza refleks, poprawia koncentracj$ 

i pami$" oraz stymuluje my#lenie. 

Kawa nie staje mi%dzy naszym umys#em 

a rzeczywisto!ci$, nie narusza mechanizmu 

naszej wyobra&ni, nie zawodzi naszych 

umys#ów. Pozostawia nam ca#kowit$ nie-

zale no!", pot%guj$c tylko wytrwa#o!" 

w nat% eniu my!li, która staje si% lekka 

i nieskr%powana, rozpraszaj$c znu enie 

ze wszystkim, co ono przynosi, jak apatia, 

nieufno!" w swoje si#y, rozterki, zgryzoty 

z urojonych przeszkód i trudno!ci22.

Kofeina zdaje si$ nie mie" negatyw-

nego skutku na zdrowie cz!owieka. Wr$cz 

przeciwnie: obecnie naukowcy twierdz%,  e 

„ma!a czarna” poprawia przemian$ materii 

(co t!umaczy fakt,  e ludzie zwykli pi" kaw$ 

po posi!ku). Benedykt Chmielowski w swo-

im almanachu z 1755 roku w nast$puj%cy 

sposób pisze o powy szych w!a#ciwo#ciach 

kawy: „Skutek tego napoju,  e g!ow$ woln% 

czyni od waporów  o!%dkowych, sen od-

biera, wiatry rozp$dza, w  o!%dku sprawuje 

konkokcj$”23.

Ale nadmierne spo ycie kawy odnosi 

odwrotny skutek, wywo!uje bowiem wiele 

oznak niestrawno#ci: bóle  o!%dka, pie-

czenie w prze!yku, skurcze jelit, nudno#ci, 

kolki czy ucisk w okolicy w%troby i woreczka 

 ó!ciowego24. Powodem ich s% wyst$puj%ce 

w ziarnach kawy kwasy garbnikowe oraz 

substancje chemiczne powsta!e podczas 

pra enia.

Wci%  nie wiadomo, jaki jest wp!yw 

kawy na uk!ad kr% enia25, ani czy zwi$ksza 

ona ryzyko powstania choroby nowotwo-

rowej. Wydaje si$ jednak,  e picie kawy, 

o ile tylko w umiarkowanych ilo#ciach, nie 

powinno mie" negatywnych nast$pstw. Ale 

badania pokazuj%,  e poj$cie umiaru jest 

wzgl$dne. Wbrew pozorom najwi$kszymi 

konsumentami kawy nie s% kraje j% ekspor-

tuj%ce, lecz Europa, a dok!adniej – Skandy-

nawia. )rednio wypija si$ tam dziennie oko!o 

czterech Þ li anek tego napoju26. Dla porów-

nania – przeci$tny Polak wypija jednego dnia 

jedn% Þ li ank$27.

Znanymi kawoszami byli m.in.: Kle-

mens VIII, Jean-Baptiste Colbert, Honoré de 

Balzac, Ludwig van Beethoven oraz Adam 

Mickiewicz, który w Ksi$dze Drugiej Pana 

Tadeusza daje s!ynny opis ceremonia!u picia 

kawy:

Ró ne te  by#y dla dam i m% czyzn po-

trawy:

Tu roznoszono tace z ca#$ s#u b$ kawy,

Tace ogromne, w kwiaty !licznie malowane,

Na nich kurz$ce wonnie imbryki blaszane,

I z porcelany saskiej z#ote Þ li anki;

21 A. Brillat-Savarin, dz. cyt., s. 65-67.
22 J. Parandowski, Alchemia s#owa, Warszawa 1966, s. 112.
23 B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencji pe#na…, Warszawa 1755, s. 646.
24 A. Fiedoruk, dz. cyt., s. 136.
25 Aczkolwiek kawa gotowana i zalewana wrz%tkiem podnosi poziom z!ego cholesterolu we krwi.
26 A. B!o'ska, Najwi%cej kawy pije si% w Skandynawii, Portal Þ nansowy Money.pl, http://manager.money.pl/styl/

trunki/artykul/najwiecej;kawy;pije;sie;w;skandynawii,15,0,306959.html, dost$p z 5.04.2010.
27 Bud ety gospodarstw domowych w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 128.
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Przy ka dej garnuszeczek ma#y do !mie-

tanki.

Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w  ad-

nym kraju,

W Polszcze, w domu porz$dnym, z dawne-

go zwyczaju,

Jest do robienia kawy osobna niewiasta,

Nazywa si% kawiarka; ta sprowadza z miasta

Lub z wicin bierze ziarna w najlepszym 

gatunku,

I zna tajne sposoby gotowania trunku,

Który ma czarno!" w%gla, przejrzysto!" 

bursztynu,

Zapach moki i g%sto!" miodowego p#ynu.

Wiadomo, czym dla kawy jest dobra !mie-

tana;

Na wsi nietrudno o ni%: bo kawiarka z rana

Przystawiwszy imbryki, odwiedza mle-

czarnie

I sama lekko !wie y nabia#u kwiat garnie

Do ka dej Þ li anki w osobny garnuszek,

Aby ka d$ z nich ubra" w osobny ko u-

szek28.

Tajemnica wspó!czesnego espresso 

tkwi w tajemniczo brzmi%cej stosowanej 

przez znawców „zasadzie czterech «M»”. Jej 

nazwa pochodzi od w!oskich s!ów nazywaj%-

cych cztery czynniki maj%ce wp!yw na jako#" 

kawy: miscela, macchinazione, macchina 

oraz mano. 

Pierwsze z nich oznacza skompono-

wanie odpowiedniej mieszanki oraz prze-

chowywanie w warunkach gwarantuj%cych 

jej #wie o#", najlepiej w suchym i szczel-

nym pojemniku umieszczonym w ch!odnym 

i ciemnym miejscu. Ostatecznie mo na j% 

przechowywa" w lodówce, jest to jednak 

ryzykowne z powodu mo liwej absorpcji 

zapachów. 

Pod drugim poj$ciem nale y rozumie" 

konieczno#" ustawienia odpowiednich pa-

rametrów w m!ynku, w którym zamierzamy 

mieli" ziarna. Obecnie za najlepsze uwa a 

si$ m!ynki  arnowe, które ró ni% si$ od stan-

dardowych urz%dze' dwoma cechami. Po 

pierwsze, nie podgrzewaj% mielonej kawy, 

co sprawia,  e nie ulatuje z niej aromat. Po 

drugie, nie tn% ziaren ostrzami, tylko #ci-

skaj% je i krusz% równomiernie (za pomoc% 

 aren). Pozwala to otrzyma" proszek, któ-

rego cz%steczki s% podobnej wielko#ci, co 

ma olbrzymie znaczenie podczas parzenia 

espresso29. 

Trzecie s!owo oznacza to,  e espresso 

otrzymuje si$ wy!%cznie z ekspresu ci#nienio-

wego, przy czym wa ne jest sta!e ci#nienie 

w maszynie. Ostatni za# wyraz to po prostu 

(r$ka) kawiarza, od którego pracy zale y co 

najmniej po!owa sukcesu.

Dobre espresso powinno by" parzone 

nieco mniej ni  pó! minuty i osi%gn%" w tym 

czasie obj$to#" oko!o 30 ml. Je#li czas 

b$dzie za krótki, otrzymamy napój kwa#ny, 

w odwrotnej za# sytuacji – gorzki. Wska&ni-

kiem, który wiele mówi o jako#ci przygotowa-

nego napoju, jest crema. Tym zaczerpni$tym 

z j$zyka w!oskiego poj$ciem zwyk!o si$ 

okre#la" warstw$ pianki tworz%cej si$ na 

powierzchni kawy podczas parzenia ci#nie-

niowego30, a powstaj%cej z t!uszczu i skarme-

lizowanego cukru zawartego w kawie. Crema 

powinna utrzymywa" si$ co najmniej 30-40 

sekund po parzeniu. Je#li znika wcze#niej, 

oznacza to,  e czas parzenia by! zbyt krótki. 

Ponadto wygl%d cremy sporo mówi o czasie 

parzenia. Jej orzechowy kolor nie powinien 

bowiem przechodzi" w  aden inny odcie'. 

Je#li bowiem espresso parzy si$ za d!ugo, na 

powierzchni cremy, przy #ciankach naczynia, 

28 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 

dwunastu ksi%gach wierszem, Warszawa 1980, s. 58-59.
29 Wa ne jest bowiem, aby woda przelewaj%ca si$ przez kaw$ umieszczon% w !y ce ekspresu ci#nieniowego 

mog!a dotrze" do ka dej cz%steczki. Gdyby bowiem kawa by!a nieregularnie zmielona, wówczas woda sp!yn$!aby 

miejscami, w których znajdowa!yby si$ drobniej zmielone ziarna.
30 Istnieje te  bardzo popularna metoda parzenia kawy w ekspresie typu Mokka (zwanym te  w!oskim). Od 

metody ci#nieniowego parzenia odró nia j% jednak to,  e na powierzchni otrzymanej za jej pomoc% kawy nie 

powstaje charakterystyczna crema.
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pojawiaj% si$ ciemne kropki, czyli cz%steczki 

spalonej kawy31. Warto wiedzie",  e zawar-

to#" robusty w mieszance kawy zwi$ksza 

trwa!o#" cremy. 

Prawid!owo przygotowane espresso 

nie powinno by" ani zbyt kwa#ne, ani zbyt 

gorzkie. Przede wszystkim jednak powinno 

by" wyraziste w smaku, a ten wyczuwa si$ 

w samej kawie, nie za# wówczas, gdy dolewa 

si$ du ych ilo#ci mleka czy syropów smako-

wych, co dzi# bardzo ch$tnie czyni wi$kszo#" 

kawiarni.

Zmiany w produkcji i konsumpcji kawy 

zaobserwowano ju  kilka lat temu. Od tego 

czasu zwyk!o si$ mówi" o trzech etapach 

rozwoju jej rynku. „Pierwsza Fala” rozpocz$-

!a si$ od upowszechnienia wymiany kawy 

w krajach arabskich i trwa!a do momentu 

wynalezienia kawy instant, otrzymywanej 

za pomoc% metody lioÞ lizacji. „Druga Fala” 

polega!a na ca!kowitej zmianie podej#cia do 

wytwarzania kawy. Odt%d traktowano je jak 

rzemios!o oraz cz$sto korzystano z wypra-

cowanych przez enologi$ praw i zasad. Ten 

nag!y zwrot, zapocz%tkowany po II wojnie 

#wiatowej, zaowocowa! powstaniem wielu 

gigantycznych sieci handlowych, oferuj%cych 

kaw$ w postaci espresso, latte, cappuccino. 

Jednak ledwo zd% yli#my si$ do tego okresu 

przyzwyczai", ju  zacz%! odchodzi" w za-

pomnienie. Na naszych oczach natomiast 

kszta!tuje si$ „Trzecia Fala”32, której zwo-

lennicy powiedzieliby z pewno#ci%,  e nie 

wystarczy ju  prefiks „star” w nazwie, by 

si$gn%" gwiazd na rynku kawiarnianym. 

Czasy, w jakich  yjemy, nie pozwalaj% nam 

zadowala" si$ napisem „Kawa z Kostaryki” 

na paczce, lecz ka % zwraca" uwag$ rów-

nie  na nazw$ plantacji oraz metod$ obróbki 

owoców, stopie' wypalenia i dat$ pra enia 

ziaren. Za tym wszystkim za# stoi nowe 

podej#cie, zgodnie z którym kawy nie pije 

si$ dla samej czynno#ci picia, lecz dla kawy 

w!a#nie. 

Pozostaje jeszcze zastanowi" si$, 

w jakim stopniu ewolucja ta wynika ze zmiany 

gustów konsumenckich, a w jakim – z podej-

mowania prób przej$cia rynku kawowego, 

dotychczas zdominowanego przez korpora-

cje. Jednak aby nie zostawi" Ci$, Czytelniku, 

w sceptycznym nastroju, pozwol$ sobie za-

ko'czy" jeszcze jednym cytatem – autorstwa 

Anthelme’a Brillat-Savarina – który, mam 

nadziej$, pokrzepi Ci$ na duchu i pozwoli 

Ci !atwiej podejmowa" wszelkie przysz!e 

„kawowe” wybory:

Smakoszostwo jest aktem naszej w!adzy 

s%dzenia, którym przyznajemy pierwsze'-

stwo temu, co naszemu smakowi mi!e, nad 

tym, co nie ma tej zalety.

31 Warto wspomnie",  e efekt takiej „panterki” pojawiaj%cej si$ nie tylko na brzegach, lecz tak e na ca!ej 

powierzchni cremy, jest po %dany, gdy parzy si$ czyst% arabik$.
32 Po raz pierwszy terminu „Trzecia Fala” (ang. Third Wave of Coffee) u y!a Trish Rothgeb w artykule 

z listopada 2002 roku dla „The Flamekeeper”, newslettera wydawanego przez Specialty Coffee Association 

of America. Jednak ostateczne zdeÞ niowanie i popularyzacj" zwrotu przypisuje si" Nicholasowi Cho (patrz 

wy ej). To stosunkowo #wie e poj"cie oznacza odmienne od dotychczasowego roz!o enie akcentów przy 

ocenie otrzymywanej kawy. Rozwijaj$ce si" w tym duchu przedsi"biorstwa skupiaj$ si" na otrzymaniu czystego, 

wyra%nego, intensywnego smaku oraz przywi$zuj$ szczególn$ wag" do ka dego etapu produkcji. Za prekursorów 

tego trendu uwa a si" Peet’s Coffee & Tea, powsta!e w latach 60., a tak e podmioty dzia!aj$ce na rynku 

kawowym w Seattle pocz$wszy od lat 70.
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Notki o autorach

Konrad Adamowicz, ju  prawie student III 

roku MISH. Pozornie zaanga owany 

arabista, w rzeczywisto#ci niespe!nio-

ny kulturoznawca, który chcia!by kie-

dy# napisa& powa n$ kilkusetstroni-

cow$ rozpraw" na temat Gwiezdnych 

Wojen, albo Transformersów. U ywa 

paru imion.

Anna Andruszkiewicz, III rok MISH UW, 

kierunki wiod$ce: historia sztuki i so-

cjologia

Karolina  wiek, studentka III roku slawi-

styki i II roku etnologii. Zajmuje si" 

bajkami.

Wawrzyniec Gilewski, student II roku prawa 

i Artes Liberales w ramach MISH. Kie-

dy# chcia! nale e& do stra y po arnej 

– teraz wydaje mu si",  e to lepsze 

przeznaczenie ni  korporacja praw-

nicza. Lubi kino i niezdrowe jedzenie. 

Kaw" pija z cukrem i odrobin$ mleka.

Natalia Hapek, studentka arabistyki UW, 

równocze#nie MISH UW i Papieskie-

go Wydzia!u Teologicznego w War-

szawie Sekcja „Bobolanum”. Zainte-

resowania naukowe: historia i kultura 

krajów Bliskiego Wschodu, Afryki 

Pó!nocnej i Kaukazu, religie mono-

teistyczne.

Micha! J"drzejek, MISH UJ, gdzie studiu-

je filozofi" i religioznawstwo. Zwy-

ci"zca Olimpiady Wiedzy o Polsce 

i 'wiecie Wspó!czesnym, stypen-

dysta Ministra Edukacji Narodo-

wej. Lubi antykwariaty i kupowanie 

ksi$ ek, których potem nie czyta. 

Nie lubi biurowych segregatorów. 

Piotr Kubkowski, Warszawiak, mieszka 

w lesie ze swoim pi"knym poso-

kowcem. Po przelotnych romansach 

z romanistyk$, filozofi$ i paryskim 

INALCO – obecnie student kulturo-

znawstwa i historii. W wolnych chwi-

lach spaceruje po bibliotece lub czyta 

Gombrowicza. Sypia przy zamkni"-

tych drzwiach i w!$czonej muzyce. 

($czy ekologi" i wstr"t do pieni"dzy 

z mi!o#ci$ do szybkich samochodów.

Karolina Kukla, II rok Kolegium MISH 

(socjologia, Þ lozoÞ a, Kolegium Artes 

Liberales)

Krzysztof Niewiadomski, student Kolegium 

MISH oraz Collegium Invisibile

Micha! Olczak, student IV roku filologii 

polskiej na UW. Zainteresowania: 

literatura fantasy i science fiction, 

muzyka - s!uchanie i praktyka (gitara 

klasyczna). Mieszka w Warszawie.
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127Notki o autorach

Bartosz Wo!odkiewicz, student I roku Kole-

gium MISH (kierunki wiod$ce: prawo 

i Artes Liberales), prezes i za!o yciel 

IKN Historii Idei. Interesuje si" histori$ 

dwudziestolecia mi"dzywojennego, 

prawem mi"dzynarodowym i my#l$ 

polityczno-spo!eczn$. Obecnie zaj-

muje si" teori$ i krytyk$ liberalizmu. 

Zapalony, cho& nieprofesjonalny bry-

d ysta. 

Dorota S!onina, studentka IV roku MISH. 

Wszelkimi sposobami !$czy kultur" 

polsk$ i w!osk$. Interesuje si" antro-

pologi$ literatury, krytyk$ feministycz-

n$ i autodestrukcyjnymi bohaterami 

seriali zagranicznych. Od kiedy prze-

farbowa!a w!osy na rudo – do twarzy 

jej w zielonym.

Monika Wo#niak, studentka I roku Kole-

gium MISH UW. Interesuje si" j"-

zykoznawstwem i Þ lozoÞ $ religijn$.

Jacek Z"bala, student II roku MISH (prawo 

i psychologia). Teoretycznie zajmu-

je si" dzie&mi, ci$gle gdzie# biega 

i mówi,  e ma ma!o czasu, a przy 

okazji przekonuje,  e „Mishellanea” 

to nie gazetka tylko pismo. Pochodzi 

z Krakowa, ale polubi! Warszaw".
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