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Artykuł wstępny i wprowadzający 

 

Ten oto, pierwszy Numer „Mishellaneów” w 2018 roku a czternasty w ich ogólnej 

działalności stanowi ważne ogniwo w łańcuchu kolejnych wydań, ponieważ jest 

pierwszym Numerem, który wydajemy po odnowie czasopisma i publikującego je 

koła naukowego. Odnowa ta przypadła na rok 2017, poczęła się z rozmów  

i wstępnych deklaracji, karmiła się wypełnianymi formularzami, tworzonym  

i dokumentami, regulaminami etc., aż wreszcie narodziła się niemal wprost z ogólną, 

żywą Odnową rodzaju ludzkiego, do której to – mam nadzieję – to skromne odwołanie 

nie okaże się być zbyt śmiałym. Mamy, jako redakcja, nadzieję, że symbolizm daty 

wydania pierwszego Numeru po odnowieniu czasopisma zaowocuje dalszym 

zachowaniem analogii. I tak, jak ten pierwszy Numer jest skromną, niewielką 

antologią tekstów studentów Uniwersytetu Warszawskiego o zainteresowaniach 

ogólnych zindywidualizowanych szczegółowym tematem, Numer kolejny,  

będzie – miejmy nadzieję – dojrzałym a dostałym mężem, godnym już nie tylko 

(od)rodzenia, lecz także zmartwychwstania naszego czasopisma. Aż wreszcie, kolejne 

numery będą tworzyć najwspanialej pachnące antologie mówiące wszystkimi 

językami wszystkich szczegółowych nauk, za którymi ukrywa się jedna, wielka  

i wieczna nauka i prawda sztuk wyzwolonych i ogólności. Jak niejedna amerykańska 

firma, która zaczynała od zdobienia szyldu pucybuta, tak nasze *artykułów, redakcji, 

korekt i wydań. Niech ten skromny początek będzie dowodem możliwości, która 

zachęci wszystkich zainteresowanych działalnością w czasopiśmie dążącym do 

jednoczenia wszystkich nauk w istotnych dla ludzkości tematach, a także wszystkich 

chętnych do udziału w takim przedsięwzięciu poprzez badania i ich publikowanie  

w takim czasopiśmie, do udziału w tym właśnie przedsięwzięciu; do udziału, który 

przemieni tę możliwość w konieczność. 

 

 

* 
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Czasopismo „Mishellanea” jako periodyk nie skupiający się na wulgarnych sporach  

o czystość warsztatu jakiejś specjalistycznej nauki o problematyce węższej od główki 

jakiejkolwiek szpilki, lecz na istotnych problemach rozstrzyganych jędrnym językiem 

naukowej ogólności, uznaje – swoją redakcją – wolność stylistyczną. Jednak z drugiej 

strony redakcja baczy na wtórą część swojego programu, to jest popieranie publikacji 

osób początkujących w naukach, nie tylko jeśli chodzi o formalne stopnie i tytuły, 

których sam boski Platon przecież nie posiadał, lecz także niepotrafiących jeszcze 

dobrać tematów nowych lub nieumiejących do tych tematów podejść  

w wystarczająco nowatorski sposób. Dlatego też redakcja stoi na straży zachowania 

tylko rozumnej i przemyślanej swobody, a stara się plenić i eradykować chwasty 

sprośnej swawoli nieprzemyślanych i bezcelowych, żeby nie mówić, że pochodzących 

z niedbalstwa, niejednolitości.  

 

Propozycje artykułów przechodzą dwie recenzje: wstępną, podejmowaną przez 

któregoś z członków redakcji lub jej współpracowników (w tej fazie odrzucono jedną 

trzecią zgłoszonych artykułów) oraz drugą, podejmowaną przez osoby utytułowane, 

pracujące w uznanych ośrodkach badawczych, których specjalizacja odpowiada 

metodologii i tematyce przyjętej przez autora (w tej fazie recenzowania odrzucono 

połowę artykułów, które przeszły recenzję wstępną). Wbrew dominującej tendencji do 

zastępowania kursywą cudzysłowu gdzie to tylko możliwe, uznaliśmy że należy 

mocno i bezwzględnie stać na straży właściwego znaczenia tych środków pisarskich. 

Otóż, kursywa, jako styl naśladujący pismo odręczne, wyraża największą, wręcz 

wstydliwą czasem, a czasem idiosynkratyczną, intymność stosunku autora do słów 

nią zapisywanych: oznacza z jednej strony to, co wręcz, uczynione odręcznie, spełnia 

funkcję szczególną (tj. np. podpis albo wyrażenie obcojęzyczne, które uważamy za 

szczególnie trafnie oddające naszą myśl), a z drugiej strony to, do czego odczuwamy 

jakiś szczególny, osobisty dystans, czyli np. mniej jawną aluzję. 
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** 

 

Jeżeli chodzi o obowiązek jednoczenia samych nauk i znajdowania w nich słusznych 

a poważnych morałów, to z aktualnej antologii wydobywa się, moim przynajmniej, 

skromnym, zdaniem, z całości kwitnących tu badań, woń racjonalnej obiektywności, 

która tryumfuje nad wszelkimi zakusami zsubiektywizowania, czy zrelatywizowania 

szeroko pojętej humanistyki, ograniczenia uznaniem jej za zajmującą się 

subiektywnością. I tak, pani Białobrzeska zgodziła się opublikować w naszym 

czasopiśmie pracę omawiającą teorię historyczno-ekonomiczną akcentującą znaczenie 

przedsiębiorczości i przedsięwzięć gospodarczych, w których funkcję podmiotową 

spełniają gospodarstwa domowe i rodziny, dla powstania klasycznego już, potwornie 

olbrzymiego rozmachu kapitalizmu. W tle tego akcentu jednak nieustannie 

pobrzmiewa główny ton, jaki rozmaitym ukształtowaniom społecznym nadaje 

ogólna, obiektywna, racjonalna historia ludzkości wymuszająca ważny tu model 

rodzinny prawodawstwem historycznego rozumu wcielonego w ówczesne państwa 

europejskie. Pan Kmieć ofiarował nam z kolei ciekawe studium stosowania pojęcia 

stanu wyższej konieczności w prawie międzynarodowym, z którego wynika – tak, jak 

z artykułu oddanego nam przez panią de Silvę dot. równie ciekawego pojęcia członka 

rodziny dyplomaty jako pojęcia prawa międzynarodowego – że obiektywność 

historycznych interesów państw determinuje określenia, które per se można by 

wykładać na siedemset siedemdziesiąt siedem sposobów. Artykuł pani Krotoskiej, 

który życzliwie podarowała naszemu czasopismu, zgłębia lodowaty, głęboki i ciemny 

nurt historii wewnętrznego prawa państwa totalitarnego, wyławiając z niego morał 

całkowitego zniewolenia i uzależnienia jednostki ludzkiej w jej całej subiektywności 

od dziejów ogólnego i obiektywnego organizmu państwa. Wreszcie lekki, lecz nie 

mniej poważny artykuł sprezentowany nam przez pana Wiadernego pokazuje 

niezwykłe przejścia logiczne, ale i wyobrażeniowe pomiędzy tytułowymi „błaznem” 

i „kapłanem”, pars pro toto wykazując, że to miejsce w logicznej strukturze 

determinuje sens, a nie jakieś relatywne i jednostkowe konotacje. Tak więc, z całości 
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tych różnorodnych rusztowań wydobywa się potężna, wielka i majestatyczna 

żelbetowa konstrukcja nieubłaganej i stalowej obiektywności nauki. 

 

Konrad Wyszkowski 
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Jacek Wiaderny 

Karnawał szkalowania. „Kapłan i błazen” w Sieci 

 

I. Wstęp. Pustka, która się śmieje 

 

W 2013 roku powstaje facebookowy fanpage „Jan Paweł II zajebał mi szlugi” – profil 

udostępniający obrazki z postacią nieżyjącego już wtedy papieża-Polaka. Początkowo 

jest to pewien szok: fanpage świadomie balansuje na granicy satyry  

i obsceny, tematycznie odwołując się do publikacji Piotra Szumlewicza „Ojciec 

nieświęty” 1 , zbioru wywiadów dotyczących ukrywania pedofilii w Kościele czy 

współpracy z dyktatorami za pontyfikatu Jana Pawła II. Sytuacja wzbudza prostesty 

środowisk katolickich, w pewnym momencie dochodzi nawet do ujawnienia 

tożamości administratorów profilu w filmie opublikowanym na kanale „Youtube”2, 

co z założenia ma stać się gestem ostracyzmu społecznego. Wkrótce kontrowersyjny 

fanpage zostaje usunięty z „Facebooka”, jednak same obrazki nie znikają z Sieci; wręcz 

przeciwnie, mnożą się i rozprzestrzeniają na zasadzie memu3.  

 

 

Grafika pochodząca z portalu onet.pl.4 

                                                      
1 P. Szumlewicz, „Ojciec nieświęty”, Warszawa 2012 
2 „Właściciele fanpage'a >>Jan Paweł 2 zajebał mi szlugi<< (facebook.com/jpszlugi)” https://www.youtube.com/watch?v=VTGZrBLUIdk, 

dostęp: 23.08.2016. 
3 Mem – chwytliwa porcja informacji, zwykle w formie krótkiego filmu, obrazka lub zdjęcia, na którym umieszczono jakiś tekst, 

rozpowszechniana w Internecie (hasło: Mem, Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/mem.html, dostęp: 23.08.2016). 
4 „Gdzie dostanę kandyzowanego 

papieża?”https://zapytaj.onet.pl/Category/036,002/2,26697415,Gdzie_dostane_kandyzowanego_papieza.html, dostęp: 10.12.2017. 
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Stylistyka i tematyka pozostają bez zmian: większość memów przedstawia postać 

papieża lub jego głowę wklejoną do inneo zdjęcia na zasadzie amatorskiego kolażu, 

wraz z prześmiewczym podpisem.  

 

Niedługo później Sieć obiega filmik użytkownika „Michał Tuziak” (obecnie niedostępny – 

funkcjonuje w licznych parodiach oraz w transkrypcji, z której korzystam5). Ten szczególny 

monolog ekspresji jest głosem sprzeciwu wobec nowego internetowego trendu; 

wymierzony w konkretnych użytkowników serwisu „Youtube” („Młody Socjalista”, „Trup 

Jana Pawła Drugiego”), wulgarny, ale zarazem wyraźnie emocjonalny w swoim tonie, 

początkowo wydaje się nieść potężny ładunek. Zostaje on jednak szybko rozbrojony. 

Wszystkie przewagi autora, które w realnej dyskusji mogłyby pracować na jego 

korzyść, teraz obracają się przeciw niemu. Wypowiedź „Tuziaka” wpada w Sieć. 

Bezpośrednia forma rozbija się o anonimowość, która z niej drwi – po imieniu. 

Jakikolwiek rewanż jest wykluczony, każda riposta rozlegnie się w próżni.  

W tym sensie walka z użytkownikami Sieci nie przypomina potyczek Don Kichota – 

wiatraki La Manchy, choć wielkie i liczne, były jednak uchwytne, skończone 

i materialne – starcie z internautami to starcie z bezosobową pustką, której jedynym 

constans jest śmiech. Wysłuchuje ona monologu Tuziaka do końca, po czym chwyta 

go w swoje sieci, poddaje obróbce, wydobywa i zapamiętuje wyłącznie to, co pamiętać 

chce, w takiej postaci, jaką sobie wybierze. W tym przypadku są to najbardziej 

chwytliwe catch-phrases, przemielone w trybach ironii. Powstaje cała seria 

obrazkowych memów z tekstem rozpoczynającym się od słów: „Ty Janie...”, od 

zwyczajnie wulgarnych („Ty Janie Pedale”), po zupełnie abstrakcyjne („Ty Janie 

Sześcianie, Graniastosłupie Prawidłowy”, „Ty Janie na iguanie”). Te wydarzenia 

można uznać za pewien punkt zwrotny: od teraz wszyscy obrońcy dobrego imienia 

papieża w Internecie pozostaną właściwie zawsze na straconej pozycji.  

 

                                                      
5 http://www.wykop.pl/wpis/16633695/ty-mlody-socjalisto-ty-pedale-pierdolony-ciebie-i-/, dostęp: 01.09.2016.   
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W niniejszej pracy chciałbym odpowiedzieć na dwa pytania, których postawienie 

wydaje mi się kluczowe dla zrozumienia tego fenomenu. Pierwsze pytanie jest 

pytaniem o aspekt mechaniczny, poetykę przewrotu: jak to możliwe, skąd ta siła  

i skuteczność u grupy, o której jeszcze niedawno mówiono pogardliwie, że jej główne 

zajęcia to „oglądanie pornografii i pociąganie z butli z piwem” 6 ? Dlaczego akcja 

„Fundacji dla Wolności” z 2005 roku, dystrybuującej koszulki z hasłem Pawła Bravo 

„Nie płakałem po papieżu”, mimo wsparcia instytucjonalnego, nie miała nigdy 

takiego zasięgu i siły oddziaływania jak amatorskie obrazki rozprzestrzeniane w Sieci? 

I pytanie głębsze, teleologiczne: dlaczego i dla kogo powstają memy  

z papieżem, co dają i co rekompensują? 

 

 

Grafika pochodząca z portalu wykop.pl7 

 

II. Memesis. Skąd się biorą memy?  

 

W swojej książce „Obrazkowe memy internetowe”8 Jakub Sroka przytacza fragmenty 

z „Samolubnego genu”9 Richarda Dawkinsa. Brytyjski naukowiec wprowadza pojęcie 

memu, etymologicznie wywodzące się od greckiego mimesis (naśladownictwo), 

                                                      
6 „>>Internauci oglądają pornografię i piją piwo<<”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/internauci-ogladaja-pornografiei-pija-

piwo,51733.html, dostęp: 01.09.2016.   
7 „Ty janie szesćianie #2137”, https://www.wykop.pl/wpis/23944633/ty-janie-szescianie-2137/, dostęp: 10.12.2017. 
8 J. Sroka, „Obrazkowe memy internetowe”, Warszawa 2014. 

9 R. Dawkins, „Samolubny gen”, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996. 
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rodzące jednocześnie skojarzenia z angielskim memory (pamięć), francuskim même 

(taki sam) czy wreszcie z darwinowskim genem. W tym ujęciu, określanym jako 

biologiczne, mem definiuje się jako postawową jednostkę transmisji kulturowej,  

a więc imitacji – tak jak geny replikują się za pośrednictwem komórek rozrodczych, 

tak memy rozprzestrzeniają się poprzez naśladownictwo. „Przykładami memów są 

melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby lepienia garnków lub 

budowania łuków”10 – wyjaśnia Dawkins.  

 

W tym konkteście proces rozprzestrzeniania się memu z papieżem jest przypadkiem 

szerokim: oprócz obrazków-memów realizuje się również w języku, frazach-memach, 

które snują się po Sieci w różnych konfiguracjach („Jan Paweł II gwałcił małe dzieci” 

czy słynne retoryczne „No i ja się pytam człowieku masz ty wogóle rozum i godność 

człowieka?”). Są to niezwykle poręczne gotowce, wykorzystywane do komentowania 

i dyskutowania w Internecie. Jest w nich coś z formuł magicznych, które, aby okazały 

się skuteczne, muszą pozostać niezmienione – do czego idealnie nadaje się przecież 

opcja kopiuj-wklej (ctrl+c). 

 

Osobliwym „subfenomenem” są frazy wycięte z filmu „Papież w programie Ziarno”. 

To video, będące zapisem spotkania Jana Pawła II z dziećmi, jest od kilku lat dostępne 

na kanale „YouTube”11.  Krótkie, kilkusekundowe fragmenty jego wypowiedzi („Tak jak 

pan Jezus powiedział”, „Można, jeszcze jak”) weszły do języka, mówi się nimi. 

Jednocześnie oddaliły się od swojego kontekstu tak dalece, że coraz częściej przywoływane 

są bez jego znajomości. Ich losy przypominają bieg aforyzmu: chwytliwe frazy odrywają 

się od pierwotnego źródła i dryfują coraz dalej, jednocześnie zachowując jego pierwiastek.  

 

Symptomatyczne jest pytanie, które użytkownik „Bury_Zenek” zadał innej słynnej 

postaci memosfery, Zbigniewowi Stonodze, w trakcie panelu „AMA”12 (ang. Ask Me 

                                                      
10 Ibidem, s. 26. 
11 „Konferencja prasowa z Janem Pawłem II - Ziarno 1991”, https://www.youtube.com/watch?v=3lOgy4cWCEY, dostęp: 01.09.2016. 
12 „AMA ze Stonogą :-P”, http://www.wykop.pl/link/3037931/ama-ze-stonoga-p/ 



 13 

Anything) na portalu Wykop.pl: „Czy zdaje Pan sobie sprawę, że dzięki pana legendarnemu 

już wystąpieniu po wyborach został Pan żywym memem i pańskie wypowiedzi bedą 

wykorzystywane jako odpowiedzi na wszystkie tematy przez lata? [pisownia 

oryg.]”13.  

 

W tym tryumfalnym marszu przez ikonosferę i frazeologię ujawnia się upiorna witalność 

memu. Sytuację tę świetnie oddaje tytuł jednej z książek Uniwersytetu Śląskiego: 

„Ukąszenia, wirusy, memy...”. Szczególny przypadek ukąszenia memowego polega 

na tym, że każdy zarażony kąsa kolejne osoby, mem-wirus żąda od użytkownika nie 

tylko by go stwarzać, ale także udostępniać i pokazywać innym. 

 

Podam przykład. Kilka dni temu trafiłem w Internecie na obrazek przedstawiający 

parę kochanków. Z ust jednego z nich wydobywał się komiksowy dymek, w którym 

umieszczono znak graficzny „:*”14, w świecie emotikon odpowiadający symbolicznie 

pocałunkowi. Natychmiast przypomniał mi się inny obraz, dzieło Caravaggia 

„Pojmanie Chrystusa”. Kilka minut w prostym programie graficznym wystarczyło by 

przerobić barokowe dzieło: komiksowy dymek wraz ze znakiem „:*” unosił się teraz 

nad Judaszem. 

 

 

                                                      
13 „Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych”, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, A. Pisarek, Katowice 2013. 
14 Emotikona – prosty ideogram zbudowany ze znaków interpunkcyjnych, stosowany w poczcie i innych formach komunikacji 
elektronicznej, będący zapisem uczuć wyrażanych w mowie intonacją lub mimiką („Emotikona”, w: „Słownik języka polskiego 
PWN”, http://sjp.pwn.pl/sjp/emotikon;2457256.html). 
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Przytaczam tę historię z prostego powodu. Zainteresował mnie sam moment 

powstawania memu na przecięciu dwóch obiektów wizualnych – obrazka z kochankami 

oraz pracy Caravaggia – funkcjonujących już w obiegu kulturowym. W świetle 

kognitywnej koncepcji Daniela Dennetta15 memem jest sam pomysł skrzyżowania ich, 

dopiero później pojawia się żądanie materializacji, jakie ten wysuwa wobec 

użytkownika. A potem kolejne – pokaż mnie innym. Wykonaj i podaj dalej. Pomysł na 

mem pojawia się jak gdyby samoistnie; mem sytuuje się poza użytkownikiem, objawia 

się mu, a ten spełnia jego żądanie. Nie jest nigdy dziełem w pełni autorskim, choć 

powstaje przy pomocy konkretnych dłoni.  

 

Prowadzi to do dalszej konstatacji: memy nie powstają z nas: memy powstają 

z memów16; w tym znaczeniu postmemizm nie jest przejawem awangardy estetycznej, 

ale naturalną konsekwencją konstruowania się memowego kanonu i jego dalszej 

eksploatacji. Twórcy memów są w gruncie rzeczy aktywnymi przekaźnikami, a ich 

wyobraźnia – potencjalnym polem krzyżowania się obiektów kulturowych. Życie 

memu przypomina lot plotki, anonimowej, przekazywanej z ust do ust w tłumie. 

Jednocześnie bliskie jest zasadzie głuchego telefonu – wiadomość zachowuje swoją 

autonomię, ale kolejni przekazujący filtrują ją przez siebie; „każda próba przytoczenia 

cudzych słów powoduje ich deformację, każda instytucja narracyjna dodaje coś od 

siebie, zniekształca wypowiedź zgodnie z własnymi pragnieniami lub lękami”17.  

 

W gramatyce strukturze tej bliska wydaje się konstrukcja tematu-rematu.  

W przypadku memu tematem jest zawsze popularny obrazek lub typ obrazka 

(ewentualnie video) oraz pula konotacji, w jakich ten funkcjonuje, jego skojarzeniowe 

pole grawitacyjne. Remat to z kolei indywidualna interwencja użytkownika, która 

                                                      
15 Cyt. za: R.Brodie, „Wirus umysłu”, przeł. P. Turski, Łódź 1997, s. 27. 

16 Trawestuję słowa Cormaca McCarthy’ego, który, zapytany z czego powstają książki, odpowiedział, że książki powstają z książek 
(“The ugly fact is books are made out of books”, cyt. za: http://www.goodreads.com/quotes/586590-the-ugly-fact-isbooks-are-made-
out-of-books, dostęp 01.09.2016). 

17 A. Wasilewska, „Wstęp”, w: R. Queneau, „Psia trawka”, przeł. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2014, s. 10. 
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dopełnia dany obiekt, wykorzystując potencjał jego modalności, podejmując grę  

z wariancyjnością i łatwością transkodowania kulturowego memu18. Użytkownik to 

jednak wciąż nie w pełni autor, zanadto zadłużony jest w zamkniętej formie, która jest 

mu dana. Prawa autorskie do memu, który wymusza się i żyje w przekazie, byłby 

uzurpacją.  

 

Warto podkreślić jeszcze głęboką zależność pomiędzy autonomią memu, a anonimowością jego 

użytkowników – jedna napędza drugą w charakterystycznym sprzężeniu zwrotnym. W ten 

sposób odpowiedzialność za mem staje się rozmyta. Kto odpowiada za memy z papieżem? Czy 

da się wskazać, gdzie właściwie powstają? Substytutem odpowiedzi niech będzie trawestacja 

Alfreda Jarry’ego: memy o papieżu powstają w Polsce, czyli nigdzie. 

 

III. Karnawał szkalowania. Komu i do czego służy mem?  

 

Wiesław Baryła ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ten sposób pisał 

o trollingu, czyli sztuce internetowej prowokacji19:  

 

To zjawisko jest zwyczajnym wandalizmem zaadaptowanym do nowych realiów, w których 

dobrodziejstwa internetu są dostępne niemal dla każdego. Dlaczego trolle dopuszczają się tego, 

czego się dopuszczają? Najprościej można powiedzieć: dlatego że mogą. Globalna sieć stwarza 

im duże pole do popisów, dlatego z niego korzystają.20  

 

Trudno jest przyjąć takie wytłumaczenie za wyczerpujące. Rzeczywiście, współczesny 

Internet, funkcjonujący w realiach Web 2.0 (współczesnej odmiany Sieci, w której, jak 

pisał Marshall McLuhan, „każdy jest wydawcą”21, opartej na treściach generowanych 

                                                      
18 „Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu”, http://konferencjemedioznawcze.pl/listopadowa, dostęp: 01.09.2016. 

19 Trolling – zamieszczanie w Internecie (np. na forum dyskusyjnym) kontrowersyjnych opinii lub nieprawdziwych informacji 
wyłącznie w celu zwrócenia na siebie uwagi lub sprowokowania innych użytkowników (hasło Trolling, „Obserwatorium Językowe 
Uniwersytetu Warszawskiego, Najnowsze słownictwo polskie”, red. M. Bańko, M. Czeszewski, J. Burzyński, 
http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/trolling.html, dostęp: 01.09.2016). 

20 P. Durkiewicz, „Nie karmić trolla, czyli o internetowych chuliganach”, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/767195,niekarmic-
trolla-czyli-o-internetowych-chuliganach,id,t.html, dostęp: 01.09.2016. 

21 Cyt. za: A. Zwiefka-Chwałek, „Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw mediamorfozy”, Wrocław 2009, s. 11. 
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przez użytkowników, User Generated Content) udostępnia poręczne narzędzia, 

poetyki i kanały działań.  Otwartym pozostaje jednak wciąż pytanie, dlaczego są one 

wykorzystywane akurat w taki sposób? Wracam do pojęcia grupy (w domyśle: 

społecznej) jako podmiotu działań sieciowych – ta socjologiczna kategoria wydaje się 

tutaj zupełnie nieadekwatna. Radykalne szyderstwo, agresja słowna są raczej pewną 

dyspozycją, w której może znaleźć się każdy użytkownik. Troll czy hejter to przecież 

figury hiperaktywne, żywe karabiny typu kopiuj-wklej. W ten sposób nie można 

funkcjonować długo. Przepaść pomiędzy ekspresją właściwą tej szczególnej 

dyspozycji a wizerunkiem kształtowanym w życiu codziennym danej osoby może być 

ogromna. Pokazuje to doskonale kampania facebookowego profilu „Pierwszy Polski 

Think Tank ds. Rewolucji i Kryzysów Światowych”. Zasłynął on z publikowania 

grafik, na które składały się zdjęcia profilowe konkretnych użytkowników 

„Facebooka” oraz komentarze ich autorstwa, nawołujące do przemocy i eksterminacji 

imigrantów z Bliskiego Wschodu 22 . Szybko okazało się, że najbardziej nawet 

nienawistne treści zamieszczać może nauczyciel, lekarka, kolega z podstawówki, 

manager średniego szczebla, wujek, koleżanka z pracy. 

 

Dlaczego zaś, wśród wielu potencjalnych memogennych tematów, akurat papież stał 

się obiektem drwiny najzacieklejszej i najbardziej chyba konsekwentnej? Szukając 

odpowiedzi na to pytanie warto sięgnąć po esej Leszka Kołakowskiego, „Kapłan  

i błazen”. Filozof proponuje w nim dwie przeciwstawne figury, rozumiane 

ahistorycznie, pochodzące, jak powiedziałaby Monika Sznajderman, raczej  

z porządku metafizycznego niż fizycznego, mające tłumaczyć jeden  

z fundamentalnych antagonizmów kultury:  

 

Kapłan jest strażnikiem absolutu i tym, który utrzymuje kult dla ostateczności i oczywistości 

uznanych i zawartych w tradycji. Błazen jest tym, który wprawdzie obraca się w dobrym 

                                                      
22 J. Noch, „>>Polacy dzielą się przemyśleniami<<. Tak profil na Facebooku walczy z hejterami piszącymi nienawistne komentarze”, 
http://natemat.pl/152767,internet-nie-jest-anonimowy-tak-strona-na-facebooku-walczy-z-hejterami piszacymiksenofobiczne-i-
agresywne-komentarze, dostęp: 02.09.2016. 
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towarzystwie, ale nie należy do niego i mówi mu impertynencje; tym, który poddaje  

w wątpliwość wszystko to, co uchodzi za oczywiste; nie mógłby tego uczynić, gdyby sam do 

dobrego towarzystwa należał – wtedy najwyżej mógłby być gorszycielem salonowym; błazen 

musi być na zewnątrz dobrego towarzystwa, oglądać je z boku, aby wykryć nie-oczywistość 

jego oczywistości i nie-ostateczność jego ostateczności; zarazem musi w dobrym towarzystwie 

się obracać, aby znać jego świętości i aby mieć okazję do wmówienia mu impertynencji. (...)  

 

Filozofia błaznów jest tą właśnie, która w każdej epoce demaskuje jako wątpliwe to, co uchodzi 

za najbardziej niewzruszone, ujawnia sprzeczności tego, co wydaje się naoczne i bezsporne, 

wystawia na pośmiewisko oczywistości zdrowego rozsądku i dopatruje się racji w absurdach – 

słowem podejmuje cały codzienny trud zawodu błazna razem z nieuchronnym ryzykiem 

śmieszności; w zależności od miejsca i chwili myśl błazna może poruszać się po wszystkich 

ekstremach myślenia (...).23 

 

Postać papieża-Polaka, choćby już z samej istoty urzędu, odnajduje się 

w charakterystyce kapłana i tym bardziej jeszcze kapłański jest kult, jakim została 

otoczona po śmierci. Dewocjonalia, filmografia, pomniki – tylko w okresie 2005-2009 

wystawiono około 300 rzeźb Jana Pawła II24. Konserwuje się także w języku; na rynku 

książkowym bez trudu znaleźć można pozycje tytułujące go „wielkim”, niemal 

zupełnie brak natomiast publikacji o charakterze krytycznym, oprócz wspomnianego 

zbioru wywiadów Piotra Szumlewicza. Język ten, zbudowany na silnym tabu wokół 

najwyższego kapłana polskiej mitologii, staje się bezbronny wobec agresji w realiach 

sieciowych. Także język naukowy: w ubiegłym roku doktor poznańskiego UAM 

wystąpiła na polonistycznej konferencji „Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II” z referatem o wymownym tytule: „Jan Paweł II  

w świecie memów – raczej niekulturalnie”. Tytuł ten, jak można się domyślać, 

                                                      
23 L. Kołakowski, „Kapłan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia”, „Twórczość”, nr 10, 1959. 

24 Kazimierz S. Ożóg, „Jan Paweł II w rzeźbie pomnikowej po 2005 roku. Próba diagnozy zjawiska”, „Rzeźba Polska” t. XIII: „Rzeźba w 

Polsce (1945-2008)”, red. K. Chrudzimska-Uhera, B. Gutowski, s. 153. 
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obliczony był raczej na oszczędzenie słuchaczom szoku poznawczego, niż na celną 

diagnozę zjawiska.  

 

Gdzie z kolei sytuuje się błazen? W Internecie może stać się nim każdy, kto włoży 

szaty błazeńskie i rzuci się w karnawał szkalowania. Użytkownik, awatar, nick – to 

wszystko maski, o których Karl Kerenyi pisał: „maska zasłania twarz by odsłonić z tą 

chwilą to, co ukrywane jest na co dzień pod kostiumem roli społecznej”25. Im bardziej 

przytłaczająca jest dominacja Jana Pawła II-kapłana w ikonosferze materialnej, tym 

bardziej błazeńskiej reakcji można spodziewać się w Internecie. Błazen wie gdzie 

uderzyć, doskonale zna świętości tego świata – mieszka w nim na co dzień.  

W retoryce radykalnej ujmuje to Piotr Nowak, jedna z postaci wymienionych w filmie 

„Właściciele fanpage'a >>Jan Paweł 2 zajebał mi szlugi<<”, który po jego publikacji 

otrzymał dziesiątki listów z pogróżkami: 

 

Jeżeli jakakolwiek próba wyśmiania tego bałwańskiego kultu skutkuje groźbami zabicia, 

ukrzyżowania, ukamieniowania, rozstrzelania, rozerwania końmi, gwałtu analnego w lesie itp. 

to należy się spodziewać tym ostrzejszej, bardziej zradykalizowanej, wulgarnej próby 

przekroczenia (...) każdy pomnik JP2 jest trollingiem przestrzeni miejskiej, a każdy portret 

papieża w szkole jest trollingiem idei świeckiego państwa.26 

 

W ten sposób ujawnia się kolejna cecha Sieci: nie jest ona śmietnikiem, ściekiem 

rzeczywistości, jak sugerowaliby niektórzy, ale raczej jej rewersem. Łatwo tego 

dowieść. Jedną z najpopularniejszych stron w historii polskiego Internetu są 

„Demotywatory.pl”, których pierwotna koncepcja opierała się na żartach 

amerykańskich pracowników korporacji, parodiujących tak zwane plakaty 

motywacyjne (Motivational Posters), jak choćby: „Believe in yourself / Because the rest 

of us think you’re an idiot” („Uwierz w siebie / Bo reszta z nas uważa cię za idiotę”27). 

                                                      
25 K. Kerenyi, „Człowiek i maska”, przeł. A. Kryczyńska-Pham, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2002, nr 3-4. 
26 P. Nowak, „Kochaj Jana Pawła swego jak siebie samego”, http://lewica.pl/blog/nowak/27654/, dostęp: 02.09.2016. 

27 Cyt. za: J. Sroka, op. cit., s. 47. 
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Na podobnej zasadzie funkcjonują dziś takie profile jak „Regres osobisty” 28  czy 

„Magazyn Porażka”29, ośmieszające naiwność języka sukcesu poprzez jego krzywe 

odbicie. 

 

 

Grafika pochodząca z portalu facebook.com30 

 

 

IV. Zamiast zakończenia. Święte błaznowanie 

 

Interesujący pytajnik zapisuje w tytule swojej pracy Tomasz Mizerkiewicz – 

„Niewolnicy śmiechu? Komizm jako intersemiotyczna kategoria ponowoczesności”31. 

Wskazuje na pułapkę śmiechu: również i on, z założenia rewolucyjny i  rozsadzający 

zastane oczywistości, może stać się formą, która raczej krępuje niż wyzwala.  

W wywiadzie dla „Dwutygodnika” pt. „Alergia na patos” w podobnym tonie 

wypowiadała się Zofia Król, mówiąc o „tabuizowaniu powagi, zarówno jako postawy, 

                                                      
28 „Regres osobisty”, https://www.facebook.com/RegresOsobisty/?fref=ts, dostęp: 29.08.2016. 
29 „Magazyn Porażka”, https://www.facebook.com/magazynporazka/?fref=ts, dostęp 29.08.2016. 
30 „Regres osobisty”, 

https://www.facebook.com/RegresOsobisty/photos/a.1685749131641603.1073741828.1684797608403422/1799997493550099/?type=3&the 
ater, dostęp 10.12.2017. 

31 T. Mizerkiewicz, „Niewolnicy śmiechu? Komizm jako intersemiotyczna kategoria ponowoczesności, w: Intersemiotyczność. Literatura 

wobec innych sztuk (i odwrotnie)”, red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004 
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jak i słowa, kategorii intelektualnej”32. W dalszej części rozmowy Agata Bielik-Robson 

zwraca uwagę:  „Powaga po łacinie to gravitas. Dobre jest też polskie tłumaczenie tego 

słowa, bo oddaje to, co jest istotą gravitas, czyli »wagę«. »Duch ciężkości«, tak to 

nazywał Nietzsche. Ale słowo gravitas ma też przecież odniesienie do grobu. Powaga 

jest grobowa, kojarzy się z martwotą, z atmosferą nienaruszalnej świętości”33. 

 

Czy jednak żartowanie ze wszystkiego, ta wynaturzona odmiana kisielowskiej 

formuły „przekorę mieć za zasadę myślenia”34, żart jako fundament bycia nie jest 

równie grobowy? Czy nie jest po prostu kolejną odmianą kapłaństwa, świętym 

błaznowaniem, dogmatem, przykazaniem śmiechu? „Heretyk znajduje się bliżej 

ideologii niż ortodoksja”35 – zapisuje przewrotnie Ryszard Legutko, i rzeczywiście, 

życie w takim paradygmacie szybko może stać się okazać się tylko pustą „graciarnią 

kiczu, niekończącymi się seriami sarkastycznych dowcipów i popularnych 

odniesień”36.  

 

W tym kontekście interesującego materiału dostarczają komentarze pod innym filmem 

dostępnym na kanale „YouTube”: „Czy Karol Wojtyła był wielkim filozofem?” 37 .  

Na tytułowe pytanie odpowiada Leszek Kołakowski: przez ponad cztery minuty 

próbuje wybrnąć z zastawionej w nim pułapki, z jednej strony nie chcąc umniejszać  

w niczym Wojtyle, z drugiej strony nie mogąc zgodzić się co do określenia „wielki 

filozof”. Wzbudza to żywą reakcję publiczności – poniżej przytaczam trzy spośród 

komentarzy.  

 

                                                      
32 „Alergia na patos”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5617-powaga-alergia-na-patos.html, dostęp: 01.09.2016. 

33 Ibidem. 
34 Cyt. za: A. Mencwel, „Mencwel, Stasińska, Cichocki, Kieżun, Kuisz: Miłosz vs. Kisiel. Polskość do remontu! (DEBATA)”, 
http://kulturaliberalna.pl/2011/06/10/mencwel-stasinska-cichocki-kiezun-kuisz-milosz-vs-kisiel-polskosc-do-remontudebata/, 
dostęp: 01.09.2016. 
35 R. Legutko, „Podzwonne dla błazna”, [w:] tegoż, „Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książach, ludziach i ideach”, Paryż 1989, s. 35. 

36 Ch. Wampole, „How to live without irony?”, cyt. za: R. Siewiorek, „Beka z beki”, 
http://www.dwutygodnik.com/artykul/5610powaga-beka-z-beki.html, dostęp: 02.09.2016. 
37 „Czy Karol Wojtyła był wielkim filozofem?”, https://www.youtube.com/watch?v=905G9eZ_jE8, dostęp: 02.09.2016. 
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1. O Kołakowskim, użytkownik Chszuchurz: Kołakowski był marnym filozofem - 

czego dowodzi tą wypowiedzią. 

2. O Kołakowskim, użytkownik marcin55555555: Największym filozofem, dla pana 

Kołakowskiego, była Helena Wolińska, zbrodnicza, ubecka prokuratorka, która robiła 

porządek z polskim elementem patriotycznym. Kołakowski, taki wybitny filozof 

stalinista, uhonorowany orderem Orła Białego, tak się przyjaźnił z Wolińską, że należał 

do ścisłego grona osób obecnych na jej pogrzebie. Pogrzeb odbył się niemal w wrunkach 

konspiracji , 2 dni przed podanym terminem, żeby ktoś nie zakłócił obrzędów 

pogrzebowych tej morderczyni [pisownia oryg.].  

3. O Wojtyle, użytkownik Natalia Koss: filozof??? smiechu warte.. to czlowiek, ktory 

mial tylko wiedze encyklopedyczna, poza tym byl demagogiem, ktory ponosi duza wine 

za rozprzestrzenienie AIDS... [pisownia oryg.].  

 

Wszystkie trzy łączy jedno: to wypowiedzi użytkowników, których postawa 

intelektualna bliska jest wyraźnie modelowi kapłańskiemu: „Chszuchurz” 

i  marcin55555555” strzegą nieskazitelności imienia papieża, z kolei „Natalia Koss” 

reaguje alergiczną drwiną. „Fanatyzm to śmierć konwersacji” 38 , pisał Cioran.  

I rzeczywiście, trudno jest dyskutować z kimś, dla kogo odpowiedzią na wszystkie 

pytania staje się gotowa fraza, formuła magiczna – niezależnie czy wypowiadana jest 

tonem nabożnym czy też i r o n i c z n i e . 

 

                                                      
38 Cyt. za: C. Wodziński, „Kapłana błaznem. List do Janusza Palikota”, Warszawa 2010, s. 28. 
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Jagna Krotoska 

 

Jak polityczna wpływa na jednostkę w systemie totalitarnym -  

Na przykładzie Adolfa Eichmanna 

 

Jest rok 1933 – władzę w Niemczech przejmuje partia NSDAP, która w sposób 

systematyczny i metodyczny przejmuje kontrolę nad społeczeństwem, przekształcając 

system państwa w  totalitarny. Wewnątrz III Rzeszy powstaje alternatywna 

rzeczywistość, całkowicie zamknięta na świat zewnętrzny,  

i umożliwiająca swobodne kształtowanie jednostki. Znika jakiekolwiek krytyczne 

spojrzenie. Następują: stworzenie nowych kategorii myślenia o podmiocie, 

ustanowienie odwróconej hierarchii wartości, a ostatecznie – unicestwienie 

instynktownego współczucia i przekierowanie go na siebie samego. Pod kontrolą 

znajdują się wszystkie elementy tworzące jednostkę, a jedynym, co jej się opiera jest 

cielesność. Modelowym produktem systemu totalitarnego III Rzeszy jest Adolf 

Eichmann. 

 

Przez system totalitarny rozumiem strukturę zarządzania społeczeństwem 

poprzez sprawowanie przez aparat władzy całkowitej kontroli nad wszystkimi 

sferami aktywności jednostki.  

 

Na obszar działań jednostki składają się sfera publiczna i prywatna. Sferę publiczną 

można podzielić na trzy płaszczyzny: instytucjonalną, polityczną  

i społeczną. Na instytucjonalną składają się działania legislacyjne aparatu władzy. 
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Płaszczyznę polityczną tworzą rozgrywki ugrupowań starających się przejąć  

i utrzymać władzę, ich strategie zarządzania państwem. Z kolei płaszczyznę społeczną 

tworzą oficjalne stosunki między obywatelami, edukacja oraz kultura, rozumiana jako 

upubliczniana twórczość. Granice działań we wszystkich płaszczyznach sfery 

publicznej są wyznaczane przez prawo. Sfera prywatna to obszar oddzielony od sfery 

publicznej, stanowiący jej granicę, miejsce osobistych, nieupublicznionych działań  

i przemyśleń jednostki.  

 

Strategia kształtowania podmiotu wewnątrz systemu totalitarnego III Rzeszy, 

polegała na przejęciu sfery publicznej, co doprowadziło do ujednolicenia myślenia  

i w silny sposób wpłynęło na sferę prywatną. Kontrola obydwu obszarów życia 

jednostki umożliwiła wytworzenie alternatywnej rzeczywistości całkiem zamkniętej 

na zewnętrzny obraz świata. W tym swobodnie kształtowanym przez aparat władzy 

środowisku wpływ na podmiot był możliwy nawet na poziomie jego instynktów, 

czego przykładem jest Adolf Eichmann. 

 

W pierwszej części pracy przybliżę historyczne działania rządu III Rzeszy – stosowane 

przez aparat władzy zabiegi umożliwiające przejęcie całości obszaru aktywności 

mieszkańców państwa. W części drugiej przyjrzę się Adolfowi Eichmannowi, 

jako modelowemu obywatelowi III Rzeszy.  

 

W analizie przeprowadzonej w „Korzeniach totalitaryzmu”, Hannah Arendt 

rozpatruje mechanizmy działania systemów totalitarnych, omawiając je na 

przykładzie między innymi III Rzeszy. System III Rzeszy był na tyle domknięty, że 

doprowadził do przeformułowania hierarchii wartości przez większość 

społeczeństwa. Stało się to poprzez zawłaszczenie całości sfery publicznej. Podmiot 

jest kształtowany przez przestrzeń publiczną. Jej poszczególne składowe wyznaczają 

ramy zachowania, ale także postrzeganie świata. Dlatego, tak niezbędnym elementem 

sfery publicznej jest krytyczne spojerzenie, które zostaje unicestwione w systemie 
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totalitarnym. Unifikacja wcześniej różnorodnych prądów myślenia jest dla osób 

sprawujących władzę totalitarną niezbędnym krokiem.  

 

Zawłaszczenie sfery publicznej w III Rzeszy odbyło się na trzech polach: społecznym, 

politycznym i instytucjonalnym. Te trzy płaszczyzny, choć możliwe jest 

wyodrębnienie każdej z nich, przenikają się i pozostają pod swoim wpływem. 

Instrumentalne wykorzystanie prawa daje możliwość pełnej kontroli również dwóch 

pozostałych płaszczyzn sfery publicznej. Dlatego, natychmiast po przejęciu władzy 

naziści skoncentrowali się na działaniach legislacyjnych.  

 

Dwudziestego siódmego lutego 1933 roku, dzień po pożarze Reichstagu, prezydent 

Niemiec Paul von Hindenburg na podstawie 48. artykułu, 1. rozdziału Konstytucji 

Weimarskiej 1  wprowadził stan wyjątkowy, zawieszający gwarantowane przez 

konstytucję prawa obywateli. To umożliwiło aresztowanie i terroryzowanie 

lewicowych działaczy politycznych (członków Komunistycznej Partii Niemiec  

i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec) oraz reszty opozycji przez nazistowską 

bojówkę - SA (niem. Die Sturmbteilungen der NSDAP) i policję. Aktem dopełniającym 

dzieła była ustawa o pełnomocnictwie (niem. Ermächtigungsgesetz vom 24. März 

1933) podpisana przez prezydenta 24. marca tego samego roku. Udzielała ona 

kompetencji władzy wykonawczej, a w praktyce Hitlerowi sprawującemu wówczas 

stanowisko kanclerza, do swobodnego wprowadzania rozporządzeń z mocą ustawy 

bez konsultacji z Reichstagiem 2 . Pierwsza regulacja prawna umożliwiona dzięki 

Ustawie o pełnomocnictwach została wprowadzona 31 marca 1933 roku. 

Rozwiązywała sejmy we wszystkich niemieckich Landach oprócz regionu pruskiego 

(ten był już kontrolowany przez nazistów)3.  Przywrócenie sejmów miało nastąpić na 

                                                      
1 Art. 48, Konstytucja Rzeszy Niemieckiej, (niem. Die Verfassung des Deutschen Reichs („Weimarer Reichsverfassung“) vom 11. August 
1919), źr. Reichsgesetzblatt 1919, Nr 15, str. 1383-1418, https://de.wikisource.org/wiki/Verfassung_des_Deutschen_Reichs_(1919), dostęp: 
31.12.2017. 
2 Ustawa o pełnomocnictwach z dnia 24. marca 1933 roku (niem. Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (Ermächtigungsgesetz)), 
żr.: Deutsches Reichsgesetzblatt 1933, Część I, Nr 29, str. 141, http://www.documentarchiv.de/ns/ermaecht.html, dostęp. 30.12.2017. 

3 Ustawa ujednolicająca z 31. Marca 1933 roku (niem. Vorläufiges Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich), Deutsches 

Reichsgesetzblatt 1933, Część I, Nr 29, str.: 153–154, http://www.documentarchiv.de/ns/lndrgleich01.html, dostęp. 30.12.2017. 
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podstawie wyborów generalnych do Reichstagu wyznaczonych na 5 marca.  

W wyborach tych koalicja NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia 

Robotników, niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) i DNVP 

(Niemiecka Narodowa Partia Ludowa niem. Deutschnationale Volkspartei) uzyskała 

większość, jednak niewielką. Po zdelegalizowaniu partii Komunistycznej i osłabieniu 

Socjaldemokratycznej, koalicja uzyskała znaczącą większość w sejmach wszystkich 

Landów i Reichstagu.  

 

Piątego kwietnia wydano pierwsze rozporządzenie do ustawy ujednolicającej4, które 

ustanawiało dla każdego Landu tzw. Namiestnika Rzeszy (niem. Reichstatthalter).  

Sprawował on niemal pełną kontrolę nad działaniami władz danego regionu. 

Reichstatthalter odpowiadał bezpośrednio przed ministrem spraw wewnętrznych 

Wilhelmem Frickiem. Kolejne rozporządzenie5 wydane zostało już dwa dni później  

i nadawało namiestnikom uprawnienia rządu III Rzeszy.  

 

Drugiego maja tego samego roku zdelegalizowana została Unia Związków 

Zawodowych6 (niem. Allgemeiner Deutsche Gewerkschaftsbund), jej liderzy zostali 

aresztowani, a nazistowskie bojówki zajęły placówki związków. Wszystkie powiązane 

organizacje, również zostały zdelegalizowane a w ich miejsce powstał Niemiecki Front 

Pracy (niem. Deutsche Arbeitsfront). Przynależność do organizacji w teorii była 

dobrowolna, ale odmowa praktycznie uniemożliwiała zdobycie pracy w niemieckich 

przedsiębiorstwach. 

Dwudziestego drugiego czerwca ostatecznie zdelegalizowano Socjaldemokratyczną 

Partię Niemiec 7 . Natomiast już 14 lipca 1933 r. na mocy kolejnej regulacji, 

                                                      
4 Erste Verordnung zum Vorläufigen Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich, Reichsgesetzblatt 1933, I, str. 
171, http://www.documentarchiv.de/ns/lndrgleich_vo01.html, dostęp. 30.12.2017. 
5 Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich, Reichsgesetzblatt 1933, I, Nr 33, str. 173, 
http://www.documentarchiv.de/ns/lndrgleich02.html, dostęp. 30.12.2017. 

6 “German History Docs”, hasło: “Prohibition of Free Trade-Unions: SA Members Seize the Union Office on Engelsufer in Berlin (May 2,  

1933)”: “In a countrywide action on May 2, 1933, members of the SA, the SS, and the National Socialist Factory Cell Organization 

[Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation or NSBO] occupied the buildings and offices of all ADGB organizations, seized 

their assets, and put their officials in “protective custody.” On May 4, all remaining labour unions submitted to the control of 

NSBO commissioners”, http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/print_document.cfm?document_id=1890, dostęp. 30.12.2017. 

7 “Democratic Society”, hasło: “Social Democtratic Party”: “It was subsequently banned itself and many of its members ended up in 
exile (from where it supported the allies) or in the concentration camps”, http://www.demsoc.org/2014/04/02/the-social-democratic-
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Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP) zaczęła 

funkcjonować jako jedyna legalna partia i tak III Rzesza stała się państwem 

jednopartyjnym8. 

 

Dwunastego listopada 1933 r. odbyły się wybory do parlamentu. Jako że partia 

nazistowska była jedynym legalnym ugrupowaniem, głosującym obywatelom 

zaprezentowana została lista kandydatów z nazwiskami członków partii  

i dwudziestoma dwoma pozapartyjnymi działaczami pronazistowskimi. Naziści 

uzyskali poparcie 92,2% elektoratu, całkowicie zastępując dotychczasowy  

skład Reichstagu 9 . Tego samego dnia przeprowadzono referendum, decydujące  

o wystąpieniu III Rzeszy z Ligi Narodów 10 . Data obydwu wydarzeń nie została 

wybrana przypadkowo. Miały miejsce dzień po piętnastej rocznicy rozejmu  

w Compiègne, co wpłynęło na wynik. Referendum uzyskało 93,4% poparcia 

społeczeństwa. Wówczas III Rzesza oficjalnie wystąpiła z Ligi Narodów.  

 

Trzydziestego stycznia 1934 r., ustawowo zmieniono system III Rzeszy11. Wszystkie 

instytucje związane z zarządzaniem Landami na lokalnym poziomie zostały 

zlikwidowane. Od tego momentu III Rzesza stała się państwem zarządzanym 

centralnie. Wkrótce po tym, 14. lutego uchwalona została ustawa zawieszająca Radę 

Rzeszy (Reichsrat)12.  

 

                                                      
party-of-germany-spd/, dostęp. 30.12.2017; “BBC History”, hasło: “The Rise of the Nazi Party and their consolidation of power”: “22 
June – The Social Democratic Party is banned, other parties dissolve soon afterwards”, 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/tch_wjec/germany19291947/1consolidatepower2.shtml, dostęp. 30.12.2017. 

8 Gesetz gegen die Neubildung von Parteien, źr. Reichsgesetzblatt 1933, I, str. 479, http://www.documentarchiv.de/ns/parteiverbot.html, 
dostęp. 30.12.2017. 

9 „All Germans rounded up to vote”, “The Guardian”, poniedziałek, 13 listopada 1933 roku: “ELECTION:           Nazis........... ....... 

92.2%, Invalid votes.......... 3,352,289 ... 7.8%, Total votes ...........43,007,577”, 
https://www.theguardian.com/world/1933/nov/13/secondworldwar.germany2, dostęp. 30.12.2017. 

 
10 Ibidem: “The electors were asked to say in the referendum whether they approved of Herr Hitler’s decision that Germany should leave 
the League of Nations and the Disarmament Conference. In the elections to the Reichstag they were simply asked to vote for the Nazi 
list. There 
 
were no candidates to vote for but Nazis.”; wyniki 

referendum:““Yes”................... 40,618,147... 93.4%, “No” .................... 2,055,363 ..... 

4.7%, Invalid votes ......... 790,910 ........ 1.9%,Total votes ........... 43,464,420”.   

 
11 Ustawa o odbudowie Rzeszy z 30 stycznia 1934 roku, (niem. Gesetz über den Neuaufbau des Reichs), źr. Reichsgesetzblatt 1934, I, str. 75, 

http://www.documentarchiv.de/ns/neu-reich.html, dostęp. 30.12.2017 
12 Ustawa o zawieszeniu Rady Rzeszy z 14 lutego, (niem. Gesetz über die Aufhebung des Reichsrats), źr. Reichsgesetzblatt 1934, I, str. 89, 
http://www.documentarchiv.de/ns/ende-rrat.html, dostęp. 30.12.2017. 
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W nocy z dwudziestego dziewiątego na trzydziestego czerwca na rozkaz Hitlera 

oddziały SS (Die Schutzstaffel der NSDAP) zamordowały członków wcześniejszej 

bojówki nazistowskiej SA, a jej przywódcę Ernsta Röhma aresztowano. Podobny los 

spotkał  najsilniejszych konkurentów politycznych Hitlera. 

 

Pierwszego sierpnia 1934 roku uchwalono prawo stanowiące, że w przypadku śmierci 

prezydenta Paula von Hindenburga kompetencje przyznane jego urzędowi, zostaną 

połączone z kompetencjami kanclerza w osobie Adolfa Hitlera, który od tego 

momentu będzie „wodzem” i kanclerzem III Rzeszy13. Paul von Hindenburg zmarł 

następnego dnia rano, co spowodowało że Hitler stał się zarówno „głową” państwa, 

jak i rządu. Zmiany zostały zatwierdzone w ogólnokrajowym referendum 19. sierpnia 

większością 88,1% głosów. W tym momencie Adolf Hitler został dyktatorem 

absolutnym, przejmując ostatni urząd dzielący go od pełni władzy.  

 

Piętnastego września 1935 roku Reichstag uchwalił „ustawy norymberskie”. 

Przedmiotem ustaw były trzy kwestie: ochrona „krwi niemieckiej”, ochrona „czci 

niemieckiej” i obywatelstwo. Dwie pierwsze zakazywały między innymi związków 

małżeńskich i pozamałżeńskich pomiędzy obywatelami krwi niemieckiej lub 

pokrewnymi a Żydami; kontaktów seksualnych pomiędzy wyżej wymienionymi;  

zatrudniania Niemek, które nie ukończyły 45. roku życia w żydowskich domach14. 

Trzecia w pełnym stopniu pozbawiała obywatelstwa i praw politycznych wszystkie 

osoby niemające pochodzenia niemieckiego i niespokrewnione z Niemcami15. Ustawy 

                                                      
13 Ustawa o władzy zwierzchniej Rzeszy Niemieckiej z 1 sierpnia 1934 roku, (niem. Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs), 
źr. Reichsgesetzblatt 1934, I, str. 747, http://www.documentarchiv.de/ns/stobrhpt.html, dostęp. 30.12.2017. 

14 §1 pkt 1, Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i czci niemieckiej z 15 września 1935 roku, (niem. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes 
und der deutschen Ehre), źr. Reichsgesetzblatt 1935, I, str. 1146-1147 (http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html, dostęp: 

30.12.2017; źr.tłum. http://dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/konspekty/przybysz_6.pdf, dostęp. 30.12.2017): „Zabronione jest zawieranie 
małżeństw między Żydami a obywatelami krwi niemieckiej lub pokrewnej”; §2, ibidem: „Zabronione jest współżycie pozamałżeńskie 
między Żydami a obywatelami krwi niemieckiej lub pokrewnej”; §3, ibidem: „Żydom nie wolno zatrudniać w gospodarstwie 
domowym obywatelek krwi niemieckiej lub pokrewnej poniżej 45. roku życia.” 

15 §2 pkt 1, Ustawa o obywatelstwie Rzeszy z 15 września 1935 roku (niem. Reichsbürgergesetz) , źr. Reichsgesetzblatt 1935, I, str. 
1146(http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze02.html, dostęp. 30.12.2017 źr. tłum. 
http://dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/konspekty/przybysz_6.pdf): „Obywatelem Rzeszy jest tylko obywatel krwi niemieckiej i 
pokrewnej, który swym zachowaniem dowodzi, że jest skłonny i nadaje się do wiernego służenia Narodowi Niemieckiemu i Rzeszy 
Niemieckiej”; §2 pkt 3, ibidem: „Obywatel Rzeszy jest jedynym nosicielem pełni praw politycznych zgodnie z ustawami.” 
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uzupełnione zostały o dokładne definicje osoby żydowskiego pochodzenia i definicje 

osób, którym należy się obywatelstwo. 

 

Takie były najważniejsze zmiany w legislacji od początku procesu przejmowania 

władzy przez Hitlera, dzięki którym w ciągu zaledwie roku kanclerz zmienił cały 

system Niemiec. Rozpoczął od wprowadzenia stanu wyjątkowego, czym utorował 

sobie drogę do swobodnego wykorzystywania prawa. Celem było skupienie pełni 

władzy w jego rękach. W rok po objęciu stanowiska kanclerza, został „wodzem”  

i kanclerzem III Rzeszy. Cały proces był możliwy poprzez instrumentalne użycie 

prawa i uzyskanie pełnej dowolności we wprowadzaniu nowych regulacji. 

 

Instytucjonalna płaszczyzna sfery publicznej przeplata się z polityczną i silnie wpływa 

na społeczną. Regulacje prawne, tworzą ramy, do których dostosować musi się całe 

społeczeństwo, a przede wszystkim rządzący. Gdy prawo nie istnieje na zewnątrz 

aparatu, a jest przez niego tworzone w sposób instrumentalny, wspomniane wcześniej 

ramy zmieniają się w warunki możliwości wpływu na społeczeństwo. System 

totalitarny organizuje każdy aspekt życia jednostki. Trzecia Rzesza jest przykładem 

państwa świadomie konstruującego od początku do końca modelowych obywateli. 

 

Regulacje prawne wpływają na pozostałe płaszczyzny sfery publicznej, od nich zależą 

działania obywateli. Zarówno w aspekcie politycznym, jak i społecznym. 

Monopolizacja politycznej płaszczyzny sfery publicznej postępowała systematycznie 

od momentu wprowadzenia stanu wyjątkowego i uchwalenia ustawy  

o pełnomocnictwie. Punktem zwrotnym była delegalizacja związków zawodowych,  

a później uznanie NSDAP za jedyną legalną partię polityczną w 1933 roku. 

Ostatecznym posunięciem wydaje się być całkowita zmiana systemu zarządzania 

państwem na centralny. Partia nazistowska w całości przejęła płaszczyznę polityczną 

sfery publicznej, nie było tam miejsca na opozycję, czy inny światopogląd – stały się 

one nielegalne.  
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Trzynastego marca 1933 roku w III Rzeszy powstało Ministerstwo Propagandy, 

na którego czele stanął Joseph Goebbels. Do jego obowiązków należała ścisła kontrola 

kultury i mediów masowych w III Rzeszy. Kontrolę w obrębie płaszczyzny społecznej 

sfery publicznej należy podzielić na: dwa przenikające się aspekty oraz trzeci, będący 

ich konsekwencją. Pierwszy to życie kulturalne, to znaczy twórcza działalność 

człowieka, drugi to edukacja, trzeci to stosunki społeczne. Na wszystkie te elementy 

wpływają rozwiązania prawne. 

 

Kultura w III Rzeszy była pod pełną kontrolą aparatu władzy i służyła celom 

propagandowym. Najczęściej wykorzystywanymi środkami przekazu były media 

masowe: radio i gazety. Jednak ideologiczną bazę ukształtowała literatura.  

 

Podstawą dyskursu III Rzeszy był głęboki antysemityzm oraz pierwotny podział 

rasowy, z domyślnym założeniem prymatu „rasy aryjskiej” nad wszystkimi 

pozostałymi. Książki publikowane przez nazistowskich twórców w tym okresie 

prezentują pierwotny system klasyfikacji rasowej, biologiczne różnice gatunkowe 

między ludźmi. W ich ujęciu Żydzi łączyli w sobie dwie cechy: słabość i podstępność. 

Dwie pozornie nieco sprzeczne właściwości pogodzono w nazistowskiej twórczości  

z ideą zjednoczenia niemieckiego narodu. Wszystkie elementy stanowiły spójny 

obraz, zwłaszcza na tle historycznym – kryzysu i ogromnego wzrostu bezrobocia  

w Niemczech.  Rdzeń myśli niemieckich nazistów został zawarty w książce Adolfa 

Hitlera „Moja walka” (niem. „Mein Kampf”), a on sam opierał się na treściach 

zwartych w „Protokołach mędrców Syjonu”. 

 

Ideologowie w III Rzeszy najpierw przeprowadzili misterną klasyfikację rasową, 

wyróżnili „rasę aryjską” jako najlepszą i stworzyli jej mitologię. W następnym ruchu 

wyznaczyli naród żydowski jako zarówno gorszy od narodu niemieckiego, jak  
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i stanowiący dlań poważne zagrożenie. Z tą podstawą, zawartą w książkach, zgodne 

musiały być wszystkie elementy kultury.  

 

Sztuka elitarna nie była w oczach aparatu władzy narzędziem propagandy, 

jako element kultury przeznaczony do celów wyższych. Miała dążyć do ukazywania 

ideału, nie realiów. Wobec tego rzadko spotykane było antysemickie malarstwo, lub 

rzeźby. Zamiast tego jednym z bardziej popularnych tematów w tym nurcie był ideał 

Aryjczyka. Wielkie, monumentalne rzeźby przedstawiające nordyckiego mężczyznę 

silnego i młodego należały do tych najbardziej docenianych przez rząd III Rzeszy.  

 

Jako narzędzie propagandy wykorzystywano media masowe i sztukę popularną, 

a szczególnie radio, kroniki filmowe, czy gazety. Film był jedną z kluczowych form 

wpływania na społeczeństwo. Produkcje uznane za wartościowe początkowo były 

silnie dofinansowywane przez rząd. Później cały przemysł filmowy został 

znacjonalizowany i zarządzany centralnie przez ministra propagandy Josepha 

Goebbelsa. Każda publikacja nowej produkcji wymagała otrzymania licencji 

wydawanej przez Departament Filmu. 

 

Dwiema najważniejszymi produkcjami filmowymi w III Rzeszy były „Triumf woli” 

Leni Riefenstahl i „Wieczny Żyd” w reżyserii Fritza Hipplera. Pierwszy – to 

dokumentacja Kongresu NSDAP w Norymberdze z 1934 r. W filmie postawiono 

nacisk na pokazanie zjednoczenia niemieckich obywateli pod przywództwem Hitlera. 

Widać tłumy członków partii maszerujących w rytm muzyki, fragmenty przemówień 

na kongresie i jednolite, entuzjastyczne reakcje słuchaczy. W materiale „rasa aryjska” 

jest zjednoczona, posłuszna, gotowa na wszystko dla dobra III Rzeszy. 

 

 „Wieczny Żyd” to film przesiąknięty antysemityzmem. Głos narratora informuje 

widzów o prawdziwej naturze Żydów, starannie przez nich ukrywanej. Treść 
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stanowią ujęcia z życia codziennego społeczności żydowskich. Jest to opowieść  

o podstępności, odmienności i zagrożeniu jakie stwarzają. 

 

Od 1940 roku pojawił się inny, niezwykle istotny w procesie indoktrynacji środek 

przekazu – „Die Deutsche Wochenschau” (cotygodniowe kroniki filmowe). Kroniki 

podejmowały tematykę głównie militarną. W krótkich odcinkach opisywano 

zwycięstwa wojsk na froncie, pokazywano silne oddziały III Rzeszy w kontraście ze 

zniszczonymi oddziałami wroga. Kroniki przed wydaniem najpierw przekazywane 

były do weryfikacji Josephowi Goebbelsowi, a następnie oddawane do osobistego 

zatwierdzenia przez Hitlera.  

 

Jednym z najczęściej czytanych magazynów był „Neues Volk”16, wydawany przez 

Urząd Polityki Rasowej. Miesięcznik informował o akceptowalnych stosunkach 

międzyrasowych, nowych regulacjach w tym zakresie, a także opisywał wspaniałość 

„rasy aryjskiej” w kontraście z gorszą, „żydowską”. To tylko jeden z wielu 

wydawanych w tamtym czasie magazynów propagandowych. Było ich wiele, 

skierowanych do różnych grup obywateli (na przykład do chłopców – „Der Pimpf”,  

a do dziewczynek „Das Deutsche Madel”). Wszystkie publikacje były weryfikowane  

i cenzurowane przez Ministerstwo Propagandy. Dopuszczone do publikacji 

magazyny rozwijały założenia ideologiczne przedstawiane przez NSDAP, zajmowały 

się sukcesami wojsk na froncie, przedstawiały figury modelowych obywateli Rzeszy. 

Tematyka niezgodna z ideami partii nie była poruszana, wszystkie publikacje 

znajdowały się pod ścisłą kontrolą aparatu władzy.  

Jednym z najbardziej wpływowych narzędzi propagandy nazistowskiej były plakaty. 

Rozwieszano je wszędzie: na ulicach, w kawiarniach, miejscach publicznych 

uczęszczanych przez ludzi. Były na tyle duże, że mogło je przeczytać jednocześnie 

kilka osób, żywe kolory przykuwały uwagę przechodniów, a sam przekaz był ujęty  

                                                      
16 „German Propaganda Archive: Nazi Propaganda 1933-1945”, hasło: „Der Neues Volk”. 
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w kilku słowach. Najczęściej przekazywane były treści antysemickie, w formie haseł 

uzupełnionych odpowiednią ilustracją. Plakaty były jednym z najbardziej 

inwazyjnych narzędzi propagandy, znajdowały się prawie na każdej ulicy, nie można 

było uciec od ich widoku. 

 

Jednak medium, które według Goebbelsa umożliwiło powstanie III Rzeszy było 

radio 17 . Minister Propagandy zadbał o ogólny dostęp obywateli do tanich 

odbiorników. Radio było sposobem na to, by każdy mógł wysłuchać przemówień 

Hitlera, dało mu możliwość przemawiania faktycznie do całego narodu. Odbiorniki 

miały ograniczony zasięg, żeby nie mogły odbierać zagranicznych stacji. Transmisje  

z przemówień były puszczane w miejscach publicznych, barach, kawiarniach, na 

ulicach, a także w miejscach pracy. Wyłączenie radia w domu było możliwe, z czego 

znudzeni przemówieniami obywatele zaczęli korzystać; wobec tego wystąpienia 

zaczęto urozmaicać rozrywką: muzyką, poradami, książkami w odcinkach. Muzyka 

też podlegała cenzurze. Utwory kompozytorów, takich jak Felix Mendelssohn, czy 

Gustav Mahler nie mogły być odtwarzane, z uwagi na żydowskie pochodzenie ich 

autorów. Zakazane zostało również słuchanie muzyki jazzowej, jako wywodzącej się 

z kultury afroamerykańskiej. Ulubionymi kompozytorami w III Rzeszy byli między 

innymi Richard Wagner, Ludwig van Beethoven, Anton Bruckner. 

 

W ostatecznym rozrachunku twórczość nie była sposobem wyrazu. Zarówno artystów 

jak i odbiorców sztuki ograniczała narzucona przez państwo pełna kontrola. Sztuka 

popularna przekazywana przez media masowe stała się narzędziem propagandy. 

Sztuka elitarna nie była przeznaczona do celów stricte propagandowych, choć 

również podlegała ścisłej kontroli. Obywatel III Rzeszy nie mógł wybrać, pomiędzy 

przekazywanymi treściami. Ministerstwo Propagandy, a w niektórych przypadkach 

sam Führer wybierał za jednostkę. Zarówno twórca jak i odbiorca musieli 

                                                      
17 Joseph Goebbels, wystąpienie z 18 sierpnia 1933 roku: „Der Rundfunk als achte 
Großmacht” http://facultysites.vassar.edu/jeschnei/G230/G230GoebbelsProp.pdf dostęp. 
30.12.2017. 



 33 

podporządkować się ściśle wyznaczonym przez aparat władzy zasadom. Podmiot 

funkcjonujący w systemie nie miał alternatywy, z góry kontrolowana kultura otaczała 

go z każdej strony: w miejscu pracy, na ulicach, w kawiarniach i w domu. Nawet 

prywatna przestrzeń mieszkania nie była bezpieczna, znaleziono sposób by dotrzeć 

do słuchacza również tam. Tak wyglądał obraz kultury w III Rzeszy. Te wszystkie 

skierowane do jednostki bodźce, w niektórych przypadkach (tu istnieje zależność 

pokoleniowa) stanowiły jedynie uzupełnienie procesu edukacji. 

 

Po roku 1933 aparat władzy usunął ze szkół publicznych nauczycieli niewygodnych 

politycznie, lub podejrzanych o pochodzenie żydowskie. Edukacja w III Rzeszy, za cel 

stawiała sobie wychowanie modelowych obywateli gotowych poświęcić się  

w najwyższym stopniu dla kraju i Führera. Bazę do edukacji stanowiła ideologia 

nazistowska, nauka o mitologii „rasy” aryjskiej i nordyckiej, antysemickie  

i rasistowskie treści. Przedmioty zajęć znajdowały się pod ścisłą kontrolą. Większość 

nauczycieli wstąpiła do Narodowo-Socjalistycznej Ligi Nauczycieli, lub do  

samego NSDAP. Atlasy geograficzno-polityczne, z których korzystano, uczyły  

o przeludnieniu Niemiec przez obywateli innych krajów, lub o zbyt niskim wskaźniku 

narodzin18. Przykładowe zadania z matematyki, chemii, czy fizyki dotyczyły głównie 

strategii wojskowych i technologii militarnych. Literatura, miała pobudzać uczucia 

narodowe, przekazywać germańskiego ducha. Pożądani byli autorzy niemieccy, tacy 

jak Goethe. Nauka gramatyki, opierała się na zdaniach nacechowanych ideologicznie. 

Skrupulatnie uczono historii partii nazistowskiej i budowano „świadomość rasową” 

już od najwcześniejszych lat. W elementarzach znajdowały się treści uczące o „rasie 

aryjskiej” – „nadludzi” w kontraście z innymi rasami, w szczególności „żydowską 

rasą” podludzi19. Wiedza z elementarzy była później uzupełniana przez lekcje biologii. 

W naukowy sposób dowodzono słuszności eugeniki oraz „ustaw norymberskich”. 

                                                      
18 Marie Harm i Hermann Wiehle, ,,Lebenskunde für Mittelschulen. Fünfter Teil. Klasse 5 für Mädchen”, wyd. Hermann Schroedel 
Verlag, 1942, rozdział I, źr. http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/textbk01.htm, dostęp. 30.12.2017. 
19 Świadectwo Uri’ego Ben-Ari’ego, “Holocaust Survivor Testimonies: Jewish Life in Nazi Germany”. 
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Funkcjonował kult osoby „wodza”, jego portrety wisiały w każdej klasie, a urodziny 

Hitlera (20 kwietnia) były obchodzone jak święto narodowe.  

 

Od 1936 roku wśród dzieci i młodzieży od dziesiątego do siedemnastego roku życia 

wymagana była przynależność do którejś z młodzieżówek nazistowskich. Hitler 

Jugend była organizacją przeznaczoną dla chłopców, jej sekcją żeńską był Związek 

Niemieckich Dziewcząt. Aktywności w grupach koncentrowane były na ćwiczeniach 

fizycznych, częściowo paramilitarnych i tak jak w procesie edukacji, głównym celem 

było wykształcenie jednostek posłusznych, gotowych poświęcić wszystko na rozkaz 

Führera. Chłopców przygotowywano do późniejszego wstąpienia w szeregi wojska, 

dziewczęta do ról pielęgniarek i gospodyń domowych. Zgodnie z panującym kultem 

młodego, silnego ciała, głównymi aktywnościami były ćwiczenia fizyczne. 

Organizacje pełniły też funkcję uzupełniania wykształconego już przez edukację 

światopoglądu młodzieży. Kult Hitlera, nacjonalizm, rasizm, antysemityzm i poczucie 

zjednoczonego narodu niemieckiego stanowiły absolutny rdzeń treści 

przekazywanych dziewczętom i chłopcom.  

 

Instytucjonalna płaszczyzna sfery publicznej, jako pierwsza znalazła się pod kontrolą 

nazistowskiego aparatu władzy. Instrumentalne wykorzystywanie prawa 

przez zcentralizowaną władzę stworzyło warunki możliwości dowolnego 

przekształcania reszty płaszczyzn sfery publicznej. Płaszczyzna społeczna i zawarta  

w niej kultura była pod absolutną kontrolą władzy. Twórczość stała się narzędziem 

propagandowym, od którego nie było ucieczki. Ideologia wyznaczana przez 

nazistowską partię (jako jedyny dozwolony nurt myślenia) była obecna wszędzie  

w przestrzeni publicznej. Młodsze pokolenie obywateli niemieckich było 

kształtowane przez proces edukacji, a po uchwaleniu ustawy o Hitlerjugend z 1936 

roku, również przez partyjne organizacje młodzieżowe. Wszystko to wpłynęło 

na stosunki społeczne.  
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Nastroje antysemickie rosły w miarę przejmowania kontroli nad przekazem mediów. 

Stosunki społeczne w III Rzeszy, gdzie jeszcze w latach trzydziestych XX wieku żyła 

ogromna społeczność żydowska zaczęły się dynamicznie zmieniać. Propaganda 

zadziałała i wprowadzenie „ustaw norymberskich” nie spotkało się ze sprzeciwem ze 

strony obywateli Rzeszy. Część prawdopodobnie się z nimi zgadzała, część nie chciała 

ryzykować aresztu. Sklepy należące do Żydów upadały, albo były wykupywane przez 

obywateli niemieckich po zaniżonej cenie. Żydzi zostali w pełni odseparowani, 

traktowani jak nie-ludzie. Część społeczeństwa prawdopodobnie robiła to z obawy 

przed aparatem władzy, na część po prostu zadziałała propaganda. Możliwe, że  

w miarę jak sytuacja się pogarszała motywacje przestały mieć znaczenie, pewne 

zachowania stały się automatyczne. Nieliczne grupy występujące przeciwko 

antysemickim ustawom: komuniści i Kościół katolicki – w konfrontacji  

z biurokratyczną potęgą, jaką stała się III Rzesza nie miały żadnych szans. 

Po pierwszych antysemickich regulacjach i uchwaleniu „ustaw norymberskich” 

proces postępował.  Od 1933 roku wprowadzono wiele praw segregujących 

społeczeństwo na „rasę aryjską” i Żydów. Powstały oddzielne sklepy, kawiarnie, 

gabinety lekarskie. W szkołach publicznych zajęcia propagowały ideologię 

antysemicką, dzieci żydowskie były narażone na ataki ze strony rówieśników. 

Powstało niewiele prywatnych szkół dla dzieci żydowskich. Nastroje antysemickie 

narastały, ich eskalacja nastąpiła podczas Nocy Kryształowej z 9. na 10. listopada  

1938 r., kiedy wydano oficjalny rozkaz stosowania agresji wobec Żydów. 

Demolowano sklepy, podpalano synagogi, mordowano i bito Żydów na ulicach 

i w domach. Był to ostatni etap procesu, ostateczna legitymizacja przemocy wobec 

Żydów.  

 

Takimi narzędziami posługiwał się aparat władzy w III Rzeszy podczas przejmowania 

kontroli nad całością sfery publicznej. Instrumentalne wykorzystywanie prawa 

zmienia jego naturę z narzędzia wyznaczającego granice działań, w narzędzie 

wyznaczające możliwości. W ten sposób całość sfery publicznej zaczęła stanowić 
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zwarty, jednolity system, w którym nie było miejsca na inność. Środowisko jednostki 

żyjącej w III Rzeszy było przesiąknięte ideologią partii nazistowskiej. Nie było 

możliwości ucieczki, ani krytycznego porównania. Zwarty system totalitarny nie miał 

szczelin, zadbano o absolutny brak dostępu do świata na zewnątrz. Jedyne informacje 

prezentowane mieszkańcom podlegały ścisłej kontroli władzy. Ideologiczne 

nacechowanie sfery publicznej wpływało w silny sposób również na sferę prywatną.  

 

Widać to w przypadku radia. Audycje były dopasowywane do upodobań słuchaczy, 

tak żeby przykuwać ich uwagę przez cały czas, w szczególności w ich domach. 

Ta poświęcona uwaga umożliwiała kształtowanie modelowych obywateli, 

prezentowanie pożądanych wzorców zachowań, zarówno w życiu prywatnym jak  

i publicznym.  

 

Młodsze pokolenie, całkowicie pozbawione zewnętrznej perspektywy, od samego 

początku było wychowywane wyłącznie zgodnie z panującą ideologią, skłonne 

wypełniać idealne modele krzepkiej gospodyni domowej, lub pielęgniarki polowej  

i silnego żołnierza.  Zdolni do wszystkiego dla Führera i dla Rzeszy, głęboko wierzyli 

w ideał „rasy aryjskiej” i wprowadzali w życie nauki zdobyte w procesie edukacji  

i młodzieżówkach . 

 

Sfera publiczna i prywatna wpływają na siebie. Jednostka ukształtowana 

przez działalność w sferze publicznej, swoje zachowania i poglądy przenosi również 

na sferę prywatną. Aparat władzy III Rzeszy podejmował też szereg kroków kontroli 

poczty i prywatnych rozmów ludzi. Projekt upadł, ale nadzorowanie stosunków 

między obywatelami, a Żydami było na porządku dziennym. 

 

Sfera publiczna wpływa na prywatną poprzez kulturę, edukację i ogólny dyskurs 

kształtując wnętrze jednostek. Tak ukształtowane podmioty przenosiły później wzory 

zachowań do sfery prywatnej.  
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Ostatnim elementem, który stał się narzędziem kształtowania jednostki przez aparat 

władzy III Rzeszy był język. Język wydaje się funkcjonować gdzieś pomiędzy sferą 

prywatną a publiczną, bezpośrednio wpływając na sposób myślenia jednostek.  

 

Retoryka nazistów odmawiała Żydom człowieczeństwa. Wprost nazywano 

ich podludźmi, w materiałach propagandowych porównywano do zwierząt 20 . 

Dyskurs przedstawiany przez NSDAP zmieniał konotacje znaczeniowe słów takich 

jak fanatyzm, radykalizm, czy naród. Używano też zupełnie innego nazewnictwa do 

dokonywanych aktów terroru. Eksterminację Żydów na terenie Europy nazywano 

„ostatecznym rozwiązaniem”, a egzekucje „specjalnym traktowaniem”21.  

 

Władzy III Rzeszy udało się ukształtować świat z jasną opozycją Niemcy-Żydzi, 

gdzie Żydzi jednocześnie byli w pierwotny sposób gorsi, ale i groźni. 

Uprawomocniało to zarówno drwiny, jak i brutalne akty przemocy. Druga strona 

podziału – „rasa aryjska” – była jednocześnie w naturalny sposób najlepsza  

i zgnębiona przez „rasę żydowską”. W zamkniętym systemie jednostki przyjmują 

kształtowany obraz świata, jeżeli brakuje krytycznego spojrzenia. Krytycznego 

spojrzenia nie było, zdelegalizowano je. Pozbawiony możliwości porównania 

podmiot w budowie obrazu świata był zmuszony bazować na dostępnych 

informacjach, te natomiast tworzyły spójny i jednolity ideologicznie system, bez 

miejsca na odrębny punkt widzenia. Środowisko życia jednostki było w całości 

kształtowane przez aparat władzy. Bez prawa stanowiącego ramy wpływ rządzących 

na podmiot był niczym nieograniczony.  

 

Po zagładzie pozostało pytanie: jak było to możliwe? Co musiało zajść w umysłach 

ludzi, żeby dopuścić do budowy fabryk śmierci? Arendt odpowiada na to pytanie 

                                                      
20 „Wieczny Żyd” (niem. „Der ewige Jude”), wyd. Centralne Wydawnictwo NSDAP, Monachium 
1937, http://www.bytwerk.com/gpa/diebow.htm, dostęp: 30.12.2017. 
21 Hannah Arendt, „Eichmann w Jerozolimie”, tłum. Adam Szostkiewicz, wyd. Znak, Kraków 2010, str. 111. 

 

http://www.bytwerk.com/gpa/diebow.htm
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we fragmencie „Eichmanna w Jerozolimie”: „Problem polegał zatem na tym, 

jak przezwyciężyć u tych ludzi nie tyle wyrzuty sumienia, ile raczej zwierzęcą litość, 

którą odczuwają wszyscy normalni ludzie w obliczu cierpień fizycznych. Sztuczka 

jakiej użył Himmler (…) była bardzo prosta i niezwykle skuteczna: polegała ona na 

zwróceniu owych instynktownych odruchów niejako w przeciwną stronę  

i skierowaniu ich przeciwko sobie. Tak, więc zamiast wykrzyknąć: Cóż za potworne 

rzeczy zrobiłem tym ludziom! – zbrodniarze ci potrafili powiedzieć: Cóż za potworne 

rzeczy musiałem oglądać, wykonując swe obowiązki. Jak ciężkie było brzemię na 

moich ramionach!”22 

 

Czy można w tak głęboki sposób wpłynąć na jednostkę? Wyprać ją z odruchów 

na poziomie instynktów? Teza Arendt wydaje się słuszna, życie ze świadomością 

pracy w fabryce śmierci wymagało czegoś więcej niż jedynie odwrócenia hierarchii 

wartości. Odruchy na widok cierpienia innych istnieją na dużo głębszym poziomie niż 

kodeks moralny. Totalny system III Rzeszy miał w mocy ukształtowanie człowieka od 

początku i zmianę instynktownych odruchów jednostki. Wszystkie czynniki 

wymienione przeze mnie wcześniej, przejęcie przez aparat władzy kontroli nad sferą 

publiczną i przynajmniej częściowo nad prywatną umożliwiło ten proces. Sylwetka 

Eichmanna wydaje się być dowodem na to, że zamknięty system totalitarny 

nazistowskich Niemiec, trafiając na podatny grunt, mógł w tak głęboki sposób 

wpłynąć na jednostkę. 

 

Adolf Eichmann opisany przez Arendt w „Eichmannie w Jerozolimie” jest idealnym 

produktem systemu III Rzeszy. Nie chodzi o jego zaangażowanie ideologiczne, 

właściwie w tym konkretnym przypadku, bardziej chodzi o jego brak. Sam Eichmann 

mówi o sobie, że nie jest antysemitą, miał przyjaciół pochodzenia żydowskiego, nie 

                                                      
22 Ibidem, str. 138. 
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motywował swoich działań ideologią23. Motorem dla większości jego działań było 

posłuszeństwo i głęboko zakorzenione poczucie obowiązku wobec kraju. Tym co 

sprawiało, że był w stanie wykonywać swoje zadania był prawie całkowity zanik 

sumienia.  

Eichmann urodził się 1906 roku w niewielkim niemieckim miasteczku Solingen. 

Jego życie aż do wstąpienia w szeregi SS było pechowe. Nie udało mu się ukończyć 

szkoły średniej ani zawodówki.  

 

Ojciec zatrudnił go jako robotnika w swoim przedsiębiorstwie, potem udało mu się 

załatwić synowi pracę w dziale sprzedaży spółki „Oberosterreichischen Elektrobau”, 

gdzie pozostał dwa lata. Kolejną pracą Eichmanna była posada komiwojażera  

w austriackiej spółce „Vacuum Oil”. Wkrótce, w 1932 roku został przeniesiony z Linzu 

do Salzburga, utracił wtedy wszelką radość z wykonywanych obowiązków: „praca 

przestała mnie cieszyć nie lubiłem już sprzedawać ani rozmawiać przez telefon”24.  

W tym samym roku w kwietniu Eichmann dołączył do NSDAP i SS. Szybko otrzymał 

stanowisko w jednym z departamentów Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy 

(Reichssicherheitshauptamt, RSHA). Po dojściu Hitlera do władzy wyjechał do 

Niemiec, gdyż stał się bezrobotny (wszystkie organizacje związane z partią narodowo-

socjalistyczną zostały zawieszone w Austrii). W końcu, za czyjąś namową odbył 

szkolenie wojskowe w Dachau i Lechfeld. W 1934 roku nastąpił prawdziwy przełom 

w jego życiu, dostał się na stanowisko w wydziale informacji Służby Bezpieczeństwa 

Reichsfuhrera SS (Sicherheitsdienst – SD). Po kilku miesiącach przeniesiono go do 

wydziału zajmującego się Żydami i ta działalność doprowadziła go do gmachu sądu 

w Jerozolimie. Zadaniem Eichmanna było logistyczne rozplanowanie „oczyszczenia” 

Rzeszy z Żydów. Początkowo chodziło o zaplanowanie „przymusowej emigracji”, 

                                                      
23 Ibidem, str. 41: „Wspominam o tym tylko dlatego, żeby pokazać, iż osobiście nie żywiłem do Żydów nienawiści (…).” 

24 Ibidem, str. 43. 
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później, po konferencji w Wannsee, stał się głównym logistykiem „ostatecznego 

rozwiązania”. 

 

Eichmann jest przypadkiem (być może nie jednostkowym) o tyle ciekawym, że za jego 

działaniami nie stała idea, stało posłuszeństwo. Zaprzecza oskarżeniom 

o antysemityzm, tłumacząc swoją działalność obowiązkami zawodowymi 25 . Jego 

podatność na wpływ jest niezaprzeczalna. Życie urzędnika początkowo było pasmem 

porażek i nic nieznaczących wydarzeń. Eichmann wiódł życie tzw. przeciętniaka; to 

ułatwiło proces całkowitego podporządkowania sobie jego myślenia. 

 

Motywacją działań Eichmanna było jego skrajne posłuszeństwo, a tym co sprawiało, 

że nie doprowadziły do załamania psychicznego, było zniszczenie wartości wewnątrz 

totalnego systemu III Rzeszy i przekierowaniu instynktownego współczucia w jego 

własną stronę. W pierwszej kolejności przyjrzę się bliżej głęboko zakorzenionemu  

w umyśle bohatera autorytetowi władzy, później przejdę do kwestii jego sumienia.  

 

Słowo Hitlera było wewnątrz III Rzeszy równoznaczne z prawem. Zasady 

wyznaczające obowiązki Eichmanna nie podlegały w jego umyśle refleksji. 

Charakteryzowało go posłuszeństwo, za którym nie stała silna podstawa 

ideologiczna. Sam w swoich zeznaniach wypierał się antysemityzmu. Problem polegał 

na tym, że jego wewnętrzne przekonania nie były nigdy tak istotne jak prawo. To 

wprowadzane regulacje wyznaczały normy zachowania, nic innego. To sprawiło, że 

obowiązki związane z jego stanowiskiem, przyjmował jak każde inne zadania. Kolejne 

plany przymusowej emigracji były jedynie wyzwaniem zawodowym. Eichmann 

szybko odnalazł się w hierarchicznej strukturze partii i III Rzeszy, sumiennie 

wykonywał rozkazy wydawane, przez urzędników na wyższych stanowiskach. To 

                                                      
25 Ibidem, str. 121: „(…) z wielką dumą oświadczył, że „zawsze spełniał swoje obowiązki” i wykonywał wszystkie rozkazy jak 
wymagała tego przysięga.” 
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oni stanowili autorytet. Jego zaangażowanie ideologiczne jest natomiast elementem 

wysoce dyskusyjnym. Eichmann nigdy nie zapoznał się z programem NSDAP 26 , 

kategorycznie wypierał się antysemityzmu, zadziałał na niego chyba wyłącznie kult 

Hitlera, chociaż mógł to być również jedynie posłuch wobec prawa. Brak podstaw 

ideologii nazistowskiej nie był tak istotny, bo to posłuszeństwo czyniło z niego 

modelowego obywatela III Rzeszy. Choć posłuch wobec prawa jest cechą powszechną, 

charakteryzującą większość obywateli, posłuszeństwo Eichmanna zostało posunięte 

do skrajności, funkcjonowało jako główna motywacja jego działań. Posłuszeństwo 

było efektem bezrefleksyjności, spowodowanej z kolei totalitarnym charakterem 

systemu, polegającym na całkowitym braku zewnętrznego, krytycznego spojrzenia na 

całą sytuację. Środowisko, w jakim żył Eichmann kształtowane było przez rozkazy 

„wodza”, które miały moc prawa stanowionego. Te rozkazy kierowały jego 

działaniem, a posłuch jaki miało u niego prawo sprawił, że również myśleniem. W ten 

sposób rozkazy Führera wypełniały cały jego świat, wyznaczając także normy 

zachowań, dlatego oskarżyciel spotkał się z ogromnym niezrozumieniem ze strony 

Eichmanna. W jego myśleniu termin „zgodny z prawem” był równoznaczny  

z „właściwym moralnie”. Wewnątrz systemu III Rzeszy nie było miejsca na 

rozróżnienie pomiędzy prawem, a normą moralną, to prawo, czyli słowo Hitlera ją 

tworzyło.  

 

Działaniami Eichmanna kierowały zatem posłuszeństwo i proste motywacje, 

takie jak pragnienie sukcesu zawodowego. Nie chęć „oczyszczenia”, czy głęboka 

wiara w klasyfikację rasową. Oskarżony początkowo, był przekonany, że właściwie 

pomaga ludziom. W jego wizji, Hitlerowska koncepcja jednolitej „rasowo” III Rzeszy, 

szczęśliwie spotkała się z gorącym pragnieniem emigracji u Żydów, a on sam znalazł 

się w takim czasie i miejscu, że może pomóc obu stronom27. Nie miał umiejętności 

zewnętrznej oceny sytuacji, czy przyjęcia innej perspektywy.  

                                                      
26 Ibidem, str. 58: „ (…) oświadczył przed sądem w Jerozolimie, że nie znał programu Hitlera (…).” 

27 Ibidem, str. 64: „Oba te pragnienia zbiegły się ze sobą, a on Eichmann, mógł >>zadowolić obie strony<<”. 
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Jednotorowość myślenia Eichmanna wynikała z jego skrajnego posłuszeństwa, 

wzmocnionego totalnością systemu III Rzeszy. Nie był antysemitą, nie gardził 

Żydami, sam uważał się za nieudacznika i marnego przedstawiciela wspaniałej „rasy 

aryjskiej”28. Trudno, więc doszukiwać się u niego silnych podstaw ideologicznych, 

obca mu też była cyniczna chęć wzbogacenia się. Jego myśli tworzyło prawo, prawo 

było słowem Führera, przekazywanym do niego przez rozkazy szefa. W ramach 

wyznaczonych norm chciał żyć najlepiej jak potrafi wypełniając przydzielone mu 

obowiązki.  

 

Jego zadania początkowo dotyczyły przymusowej emigracji Żydów. Po konferencji 

w Wannsee, kiedy została podjęta decyzja o „ostatecznym rozwiązaniu” jego 

obowiązki się zmieniły. Sytuacje, z którymi zaczął się stykać były brutalne, wychodząc 

zza biurka musiał mierzyć się z obrazami skrajnego okrucieństwa, podejmować próbę 

wyjaśnienia ich. Sumienie Eichmanna zostało wystawione na próbę.  

 

W trakcie rozprawy przed sądem w Jerozolimie wielokrotnie powtarzał, że od samego 

początku opowiadał się za „politycznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej”29. Taki 

rodzaj pracy pozwolił mu się realizować. W czasie jego pobytu w Wiedniu, przez 

urzędowy system jaki wymyślił i zakończoną sukcesem współpracę ze środowiskami 

żydowskimi, szybko stał się ekspertem w kwestii emigracji Żydów. Czuł, że realizuje 

się w zawodzie. Trudno jest zaobserwować jego kłopoty moralne, z jednej strony chce 

się powiedzieć, że został wyprany z wszelkich uczuć i empatii, że jest chorym 

psychicznie socjopatą. Jednak psychiatrzy potwierdzili jego sprawność umysłową,  

a on sam nie pasuje do wyobrażenia bestii. Jest spokojny, odpowiada szczerze, jeżeli 

kłamie to nie po to by uzyskać korzystny wyrok. Kłamie bo wstydzi się porażki  

w zadaniu, czy nieposłuszeństwa. Daleko mu do cynizmu, nie dąży też do 

                                                      
28 Ibidem, str. 38: „(…) Norna nieszczęścia wplatała już – na złość Nornie pomyślności – nici bólu i zgryzoty w osnowę mego żywota.” 

29 Ibidem, str. 55. 
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egoistycznej korzyści. Jest idealnym produktem systemu w tym sensie, że do końca, 

nawet postawiony przed sądem w Jerozolimie nie zrozumiał tego, co się wydarzyło. 

To znaczy: znał fakty, miał wiedzę, ale tak głęboko zakorzeniony w nim był inny 

rodzaj normy, że nigdy do końca nie zrozumiał dramatu tamtych wydarzeń. Tak 

można tłumaczyć to, że nie podjął nawet próby wybronienia się, zrzucenia winy na 

inne urzędy w III Rzeszy. Jego pierwotną cechą była praworządność, jednak porządek 

prawny jaki znał upadł, teraz znalazł się w nowym, zupełnie innym. Przez swoją 

posłuszną naturę, stawia się przed sądem, jest gotów pokornie poddać się karze, 

udziela szczerych odpowiedzi. Jego szczerość wprowadza wszystkich w konsternację, 

ponieważ umysł Eichmanna wciąż operuje kategoriami norm z III Rzeszy.  

 

Właśnie to jest najbardziej uderzające w jego postaci. Eichmann przez cały czas 

sprawia wrażenie ogromnie zdystansowanego. Nie angażował się emocjonalnie 

ani jako organizator „ostatecznego rozwiązania” ani jako oskarżony w chwili 

rozprawy. Zrozumiał, że zmieniły się czasy, a normy tak samo jak prawo uległy 

zmianie, większość ludzi teraz uważa jego czyny za złe. Chociaż wydawał się nie 

końca rozumieć dlaczego, bo przecież działał zgodnie z prawem, wykonywał rozkazy 

i starał się rozwiązać wszystko bez komplikacji, to przyjął obecną ocenę swoich 

działań. Jednocześnie nie jest bestią, ani katem, oburza się na wysunięte przeciwko 

niemu oskarżenie o pobicie na śmierć żydowskiego dziecka na terenie Węgier 30 . 

Tłumaczy, że nie chciał zadawać niepotrzebnego cierpienia 31 , nie żałuje, nie 

przeprasza, jest wyprany z oceny moralnej i bezmyślnie przyjmuje tę aktualnie 

obowiązującą 32 . Tak się złożyło, że jego sukcesy zawodowe w III Rzeszy 

były powodem do dumy, natomiast postawiony przed sądem musi się z nich 

tłumaczyć, lecz przyjmuje to ze spokojem, jako decyzję zgodną z aktualnie 

                                                      
30 Ibidem, str. 32: „oskarżenie zmarnowało mnóstwo czasu na nieudane próby udowodnienia, że Eichmann co najmniej raz 
własnoręcznie dopuścił się zabójstwa (chłopca na Węgrzech;…).” 

31 Ibidem, str. 121: „Jedynymi „okolicznościami łagodzącymi”, na jakie się powołał, było to, że starał się „na ile to tylko możliwe 
unikać niepotrzebnych komplikacji” przy wykonywaniu swego zadania.” 

32 Ibidem, str. 35: „Skrucha – to dobre dla małych dzieci”; str. 34: „Nie pragnął zaprzeczać, że zrobił to co zrobił, a nawet zaproponował 
by go publicznie powiesić ku przestrodze wszystkich antysemitów świata.” 
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obowiązującym prawem. Tu do głosu dochodzi jego posłuszeństwo. Natomiast 

myślenie, wciąż działa według wewnętrznych kryteriów III Rzeszy. Co widać również 

w języku, którego używał. Sam podczas zeznań przyznał, że „Język urzędowy to 

jedyny jakiego używam.”33 Arendt wspomina, że język którym posługiwał się podczas 

zeznań to „wyświechtane frazesy” i „komunały”, które oskarżony określa jako 

„skrzydlate słowa”34. Eichmann po prostu powtarzał słowa innych. Wyżej opisane 

zabiegi takie jak używanie terminu „ostateczne rozwiązanie” na masową 

eksterminację Żydów, czy „rozwiązanie polityczne” na wygnanie Żydów z kraju, 

pozwalały zdystansować się od wydarzeń. To co zaszło u Eichmanna to jeszcze więcej, 

on powtarzał i myślał wypowiedziami innych ludzi. Frazy, które uznawał za 

szczególnie wartościowe zapamiętywał, a potem używał ich aż do kompletnego 

wytarcia ich znaczenia. Nie używał swojego języka, myślał czyimś językiem. Tak się 

złożyło, że akurat językiem urzędników III Rzeszy, którzy stanowili dla niego 

autorytet. Ten motyw przewija się przez cały tekst Arendt. Sędzia stara się dotrzeć do 

prawdziwej natury oskarżonego, prawdziwego zdania, dowiedzieć się czy kłamie, czy 

żałuje, czy rozumie, ale pod komunałami nic się nie kryje. Oto co tworzy tę modelową 

jednostkę: posłuszeństwo prawu i słowa innych.  

Na język Eichmanna składały się zarówno komunały powtarzane przez osoby 

znajdujące się wyżej w hierarchii, jak i bezpośrednia ingerencja aparatu władzy  

w użycie języka. Wewnątrz partii istniał system porozumiewania się, nazwany 

„regułą językową” (Sprachregelung) 35 . Polegał on na mijaniu się z prawdą, przy 

zetknięciu z osobą z zewnątrz. Zgodnie z regułą językową postępowano przy 

przeprowadzanych przez osoby z zewnątrz inspekcjach obozów. Termin umożliwiał 

traktowanie kłamstwa jak czegoś innego – sposobu interpretacji rzeczywistości. Dla 

funkcjonujących wewnątrz systemu, kłamstwo na rozkaz, nie było kłamstwem, było 

„regułą językową” inna terminologia pozwalała abstrahować od rzeczywistego 

znaczenia. Ten sam mechanizm zachodził przy nazywaniu procesu eksterminacji 

                                                      
33 Ibidem, str. 65. 
34 Ibidem, str. 64, 137. 

35 Ibidem, str. 112-113. 
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Żydów „ostatecznym rozwiązaniem”, czy też niezwykle rzeczowym podnoszeniu 

tematu obozów w kategoriach gospodarki, lub gazowania Żydów jako „kwestii 

medycznej”36. Prawdopodobnie ten ostatni termin był wynikiem szeroko zakrojonego 

projektu eugeniki Hitlera. Wszystkie te elementy pozwalały jednostkom tkwiącym 

wewnątrz systemu, odciąć się od prawdziwego znaczenia zachodzących zdarzeń. 

Zabijanie było kwestią medyczną, obozy były elementem polityki ekonomicznej kraju, 

a Eichmann był urzędnikiem wypełniającym swoje obowiązki.  

 

Przechodząc już do problemu sumienia, w jego wypowiedziach ta kwestia wydaje się 

nie istnieć. Podczas składanych przez niego zeznań zdarza się, że zapomina  

o rozstrzelaniu 1000 Żydów i Cyganów na terenie Serbii, dobrze pamięta natomiast 

swoje sukcesy zawodowe37. Przyznaje, że zdarza mu się zapomnieć o wydarzeniach 

historycznych, a z całego okresu rządów Hitlera, najlepiej pamięta „przełomowe 

momenty swojej kariery”38. Najbardziej uderzające są nawet nie same jego czyny, ale 

jego odczucia względem nich. Zagłada z jego perspektywy to jedynie seria decyzji 

politycznych mniej lub bardziej dla niego korzystnych. Eichmann niektóre z nich 

przeżywa, ale jeżeli mają wpływ na jego karierę zawodową. Koszmar wydarzeń 

tamtych lat stoi w uderzającym kontraście z umiarkowaniem jego odczuć. Eichmann 

bywa mniej lub bardziej zadowolony, ale nigdy nie są to skrajne emocje, adekwatne 

do wydarzeń, które miały miejsce. Najbardziej jest to widoczne kiedy dowiaduje się  

o definitywnej decyzji Hitlera o ostatecznym rozwiązaniu: „Nigdy bowiem 

nie przyszło mi do głowy nic podobnego: rozwiązanie przy użyciu przemocy. W tym 

momencie utraciłem wszystko: wszelką przyjemność jakiej dostarczała mi praca, 

wszelką inicjatywę, wszelkie zainteresowanie, wszystkiego mi się odechciało39.” Te 

zdania ujawniają kompletny brak umiejętności myślenia z zewnątrz oskarżonego. Są 

również potwierdzeniem tezy Arendt o przekierowaniu współczucia w swoją stronę. 

                                                      
36 Ibidem, str. 92. 
37 Ibidem, str. 32: „(…) zapomniał on >>o małym incydencie [zaledwie tysiąc ludzi], który nie był tak bardzo uderzający<<. 
38 Ibidem, str.71: „(…) dość dobrze pamięta on przełomowe momenty swojej kariery, ale że niekoniecznie zbiegają się one z 
punktami zwrotnymi w historii zagłady Żydów”. 

39 Ibidem, str. 110. 
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Myśl o eksterminacji Żydów, których migracjami Eichmann zajmował się przez kilka 

wcześniejszych lat sprawiła, że stracił zapał do pracy. Oskarżony był w stanie w jednej 

wypowiedzi obok siebie umieścić ludobójstwo i brak swojego zapału do pracy, jako 

jej równie istotne części. Potrafił wykonywać swoje obowiązki, bo ich nie przeżywał. 

Doszło do całkowitego zaniku sumienia i przekierowania współczucia na siebie 

samego, co zaobserwowała już Arendt.  

 

Jednak sumienie to nie wszystko, teza Arendt mówi o reakcjach na cierpienie 

pojawiających się już na poziomie instynktu. Istnieją pewne odruchy częściowo 

pewnie niezależne od jednostki, które uwalniają się gdy styka się z cierpieniem 

bezbronnych ludzi. Eichmann długo nie musiał bezpośrednio mierzyć się  

z brutalnymi realiami obozów. Nadszedł jednak czas, kiedy zaczęto go wysyłać by 

zdał raport z miejsc zagłady. Podczas jednej z takich wizyt doznał wstrząsu widząc 

snajperów strzelających do kobiety. Od razu wsiadł do samochodu i długo milczał. 

Już w kolejnym zdaniu mówi, że po tych potwornościach musiał poprawić sobie 

humor, więc pojechał do Lwowa obejrzeć stację kolejową zbudowaną na cześć 

Franciszka Józefa 40 . Instynkt doprowadził do chwilowego zachwiania jego 

umiarkowanej psychiki, ale już wkrótce całe współczucie zostało sprawnie 

przekierowane w jego stronę i udało mu się poprawić sobie humor. Ten głęboki zwrot 

w moralności pozwala mu na budowanie takich zdań. Cierpienie ludzi ma znaczenie 

tylko w sensie wpływu na niego, dlatego je zapamiętał. W tej wypowiedzi, ważną 

informacją nie jest cierpienie kobiety i ludzi w obozie. To co zobaczył funkcjonuje 

jedynie jako powód jego złego humoru, który musiał potem sobie poprawić jadąc na 

stację kolejową we Lwowie. Obraz poruszył nim, ale nie pobudził do refleksji 

przyjmującej perspektywę innej jednostki. Ten wstrząs wydaje się być czysto fizyczny. 

Eichmann mówi o tym wprost wspominając wyjazd do Lublina. Tam zostały mu 

                                                      
40 Ibidem, str. 116: „>>Było tylko kilku młodych snajperów, którzy celowali do czaszek trupów leżących w wielkim rowie<<. Ujrzał 
jednak >>a to mi całkiem wystarczyło, kobietę z rękami wyciągniętymi do tyłu, wtedy kolana się pode mną ugięły (…).<< (...) wpadł na 
pomysł, żeby zatrzymać się we Lwowie (…). (...) zobaczył pierwszy miły widok po tych potwornościach, a mianowicie dworzec 
kolejowy zbudowany dla uczczenia sześćdziesięciolecia panowania Franciszka Józefa”. 
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pokazane budynki specjalnie przystosowane do otruwania gazem. Kapitan  

Policji Porządkowej z dumą opisał Eichmannowi mechanizmy działające  

w pomieszczeniach, w których niedługo miały zginąć tysiące Żydów. To było 

dla niego za dużo. Jak sam opisuje: „Taki twardy nie jestem, żeby wytrzymać coś 

takiego bez żadnej reakcji. (…) Taki już jestem i dlatego często mi mówiono, że nie 

mógłbym być lekarzem.”41 Porównanie pracy w obozie zagłady do zawodu lekarza 

było efektem wpływu jaki miał na niego język. Wstrząs na widok komór gazowych,  

w ujęciu Eichmanna, świadczył o jego indywidualnej słabości, wadzie. Ten brak  

w charakterze był również przyczyną tego, że nie mógłby wykonywać zawodu 

lekarza. To nie widok komór jest odstępstwem od normy, na który reaguje się 

wstrząsem, lecz wstrząs jest wynikiem odbiegającej od normy słabości jego 

charakteru. Tu widoczne jest pojęcie normy w myśleniu Eichmanna, pojęcie 

normalności wyznaczał system III Rzeszy.  

 

Widok mieścił się w jego pojęciu normy i w tym widać sukces systemu. To co 

pozostało, to reakcja czysto fizyczna: „(…) wyobraziłem sobie to wszystko i wtedy 

naszła mnie fizyczna słabość, jakbym przeżył jakiś wielki wstrząs.”. Słabość ciała 

wywołana widokiem komór gazowych nie pociągnęła za sobą żadnej refleksji, oprócz 

takiej, że jest „za mało odporny”42.  

 

Te dwa przywołane wydarzenia, pokazują efekt mechanizmów stosowanych w III 

Rzeszy. Ciało przeżywało wstrząsy, lecz w umyśle nic nie zachodziło. „Zwierzęca 

litość” o jakiej pisze Arendt, została unicestwiona na poziomie myśli, istniała jedynie 

w reakcjach fizycznych.  

Wpłynęło na to wiele elementów. Myślenie utożsamiające prawo z normą 

moralną, specyfika używanego w III Rzeszy języka jak i wszystkie elementy tworzące 

                                                      
41 Ibidem,  str. 114. 

42 Ibidem,  str. 117. 
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ten system. Innym czynnikiem, który można rozpatrywać jako efekt wyżej 

wymienionych, jest jednolitość myślenia.  

W trakcie składania zeznań dotyczących konferencji podsekretarzy stanu 

(Staatssekretare) w styczniu 1942 roku Eichmann mówi: „W tym momencie doznałem 

jakby odczucia Poncjusza Piłata, bo poczułem się wolny od wszelkiej winy.”43 Ma tu 

na myśli swój brak wpływu na decyzje rządu III Rzeszy; jego sprzeciw nic by nie 

zmienił. Biurokratyczna struktura III Rzeszy oparta na hierarchii ściągnęła z barków 

wielu jednostek wątpliwości co do etycznego charakteru zagłady. Eichmann  

w złożonym oświadczeniu tłumaczy spokój swojego sumienia tym, że nie było nikogo, 

kto wyraził swój sprzeciw44. System państwa totalitarnego unifikuje nurt myślenia, od 

momentu przejęcia sfery kultury. To kolejny czynnik, który umożliwił przekierowanie 

instynktownej litości w swoją stronę.  

Doskonale jednolity system III Rzeszy wykształcił Eichmanna, modelowego 

obywatela. Na ten efekt złożyło się wiele czynników. Najważniejszym posunięciem 

umożliwiającym później przejęcie całości sfery publicznej i oddziaływanie na sferę 

prywatną, było instrumentalne użycie prawa. Swobodne tworzenie regulacji 

pozwoliło aparatowi władzy III Rzeszy przejąć kontrolę nad polityczną i społeczną 

płaszczyzną sfery publicznej. Te zabiegi doprowadziły do ujednolicenia myślenia  

i stworzenia czegoś na kształt alternatywnej rzeczywistości – świata, w którym 

możliwe były fabryki śmierci. Zewnętrzna perspektywa nie istniała, kryterium 

wartości stało się prawo (wówczas funkcjonujące jako narzędzie kontroli). Regulacje 

były wyznacznikami właściwych moralnie zachowań. Produktem tego systemu jest 

Eichmann.  

Adolf Eichmann był idealnym obywatelem, gdyż nie potrzebował zaplecza 

ideologicznego, wykonywał swe zadania z szacunku dla autorytetu władzy  

i praworządności. Jego działania polegały na rzetelnym wykonywaniu wyznaczonych 

mu obowiązków. Nie jest to przypadek antysemickiej bestii żądnej krwi, jego wartość 

                                                      
43 Ibidem, str.149. 

44 Ibidem,  str. 152: „(…) nie spotkał on nikogo, absolutnie nikogo, kto byłby przeciwko Ostatecznemu Rozwiązaniu.” 
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polegała na czymś odwrotnym: przewidywalności i umiarkowaniu w działaniu 

motywowanym poczuciem obowiązku, niczym więcej.  

Eichmann został ukształtowany przez środowisko, wszystkie wcześniej 

opisane zabiegi kontroli życia społecznego i propaganda wpłynęły na niego  

w ogromnym stopniu. Język pozwolił mu zdystansować się od wykonywanych zadań 

i uznać je za obowiązującą normę. Kultura, stosunki społeczne, prawo ujednolicały 

myślenie, również jego. Pozostały w nim jedynie reakcje fizyczne. Jego reakcja na 

widok komór gazowych to wstrząs, ale wyłącznie cielesny, umysł już nie reaguje. Po 

ujrzeniu brutalnego widoku, nie następuje refleksja, ale fizyczna słabość.   

Eichmann opowiada, ale nie rozumie, wciąż tkwi w alternatywnej 

rzeczywistości misternie utkanej przez aparat władzy III Rzeszy, wewnątrz której 

świat miał jasno wyznaczone kategorie, niezależne od ogólnie przyjętych kryteriów 

moralności. Eichmann stając przed sądem w Jerozolimie wciąż myślał wewnątrz tych 

kategorii. Dlatego w jego wypowiedziach śmierć kobiety ma znaczenie tylko jako 

wydarzenie psujące jego humor. Porządek prawny i moralny jednak uległ zmianom, 

Eichmann jako praworządny obywatel staje przed sądem, nie ukrywa faktów, 

odpowiada szczerze. Jest tak bezpośredni, że czasem sam sobie szkodzi45. Wynika to 

z tego, że wciąż myśli kategoriami wewnętrznej rzeczywistości kreowanej przez III 

Rzeszę. Nie zdążył jeszcze wykształcić myślenia odpowiadającego normom świata na 

zewnątrz totalitarnego systemu NSDAP, czym wywołuje ciągłą konsternację osób 

znajdujących się na sali rozpraw. Słuchacze jego zeznań zetknęli się z osobą operującą 

kategoriami myślenia i normami moralnymi z alternatywnej rzeczywistości 

stworzonej wewnątrz totalitarnego systemu III Rzeszy. Szczerość Eichmanna 

wynikająca z jego prób bycia dobrym obywatelem jeszcze ostrzej ujawniała całkowitą 

odmienność jego porządku myśli. 

Prawdopodobnie jeżeli Eichmann urodziłby się w innym miejscu i czasie, 

dożyłby końca swoich dni jako przykładny obywatel. Uderzający jest wpływ systemu 

                                                      
45 Ibidem, str. 178: „(…) udzielił pomocy pewnemu krewnemu pochodzenia półżydowskiego i pewnemu żydowskiemu 
małżeństwu z Wiednia (…). (...) kiedy podczas przesłuchań zadano mu pytanie na ten temat, przyjął postawę jawnie obronną: 
stwierdził, że >>wyznał swoje grzechy przełożonym.<<” 
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totalitarnego (kontrolującego każdy aspekt życia ludzkiego, łącznie z językiem) i 

instrumentalnego wykorzystania prawa na myślenie jednostki. W jego przypadku, 

chodziło o posłuszeństwo i szacunek do władzy i prawa, nie o ideologię. Wypranie 

przez system wartości z ich znaczenia umożliwiało mu sumienne wykonywanie 

przydzielonych mu zadań. Na zadane mu, w trakcie pertraktacji wymiany życia 

Żydów na ciężarówki, pytanie o zatrzymanie Oświęcimia odpowiada, że „uczyniłby 

to z największą przyjemnością, ale – niestety – leży to całkowicie poza jego 

kompetencjami, a także kompetencjami jego zwierzchników.” 46 W tej relacji widać 

całość jego wnętrza, chętnie zatrzymałby machinę śmierci, ale tak ułożyły się jego losy, 

że leżało to poza jego uprawnieniami. Przydzielane mu obowiązki stanowiły granicę 

działania i myślenia Eichmanna. Jedynym elementem pozostającym poza wpływem 

systemu były jego reakcje fizyczne, które nie skutkowały w refleksji. Ujawnia to 

absolutny triumf systemu totalitarnego III Rzeszy.  

Podczas składania zeznań Eichmann powołuje się na imperatyw kategoryczny 

Kanta „Postępuj tylko wedle takiej maksymy, co do której mógłbyś jednocześnie 

chcieć aby stała się ona prawem powszechnym”47, co jest absurdalne biorąc pod uwagę 

rolę jaką przyszło mu odegrać w historii. Jednocześnie przyznaje, że przestał działać 

zgodnie z tą zasadą od momentu wprowadzenia „ostatecznego rozwiązania”. Arendt 

przywołuje prawdopodobnie znaną Eichmannowi i bliższą mu zasadę – 

zmodyfikowany przez Hansa Franka imperatyw kantowski: „Postępuj w taki sposób, 

żeby Hitler – gdyby znał twoją działalność – udzielił swej aprobaty.”48 Tą zasadą, 

świadomie czy nie, faktycznie kierował się oskarżony i wiele innych jednostek 

pozostających pod wpływem systemu III Rzeszy.  

 

 

 

 

                                                      
46 Ibidem, str. 152. 
47 Immanuel Kant, „Krytyka praktycznego rozumu”, tłum. Feliks Kierski, wyd. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Lwów 1911 r., str. 40. 
48 Hannah Arendt, op. cit., str. 177. 
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Jędrzej Kmieć 

 

Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca 

odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa międzynarodowego 

publicznego 

 

1. Wstęp 

 

Często w życiu zdarzają się takie sytuacje, których nie można przewidzieć. Dotyczy to 

tak samo stosunków międzynarodowych. Wówczas sztywne trzymanie się litery 

prawa może okazać się bardzo krzywdzące. W prawie wewnętrznym każdego 

państwa (zarówno cywilnym jak i karnym) występują okoliczności wyłączające bezprawność 

czynu np. obrona konieczna, stan wyższej konieczności czy też wyłączające winę np. 

niepoczytalność, błąd co do faktu. Taka sama sytuacja ma miejsce w prawie 

międzynarodowym, gdzie pojawiły się okoliczności wyłączające odpowiedzialność 

państwa za naruszenie prawa międzynarodowego publicznego. Jedną z nich jest stan 

wyższej konieczności. Celem tej pracy jest uprawdopodobnienie tezy, że państwa rzadko 

powołują się na stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączającą odpowiedzialność. 

Istnienia stanu wyższej konieczności trudno jest dowieść, chociaż nie jest to niemożliwe. 

 

2. Stan wyższej konieczności w prawie krajowym 

 

W prawie polskim stan wyższej konieczności pojawia się zarówno w prawie karnym 

jaki i cywilnym. W prawie karnym stan wyższej konieczności jest kontratypem, 
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a więc wyłącza bezprawność czynu. Działanie w tym stanie nie jest przestępstwem. 

Zgodnie z art. 26 § 1 Kodeksu karnego1 polega ono na poświęceniu jakiegoś dobra, 

jeżeli było to zachowanie podjęte w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa 

grożącego dobru chronionemu prawem, przy czym niebezpieczeństwa tego nie 

można było inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście 

wyższej niż dobro ratowane. Wyłączenie bezprawności oznacza brak przestępstwa. 

Natomiast, jeżeli dobro poświęcane ma wartość równą lub nie przedstawia wartości 

oczywiście wyższej to mamy dotyczenia z okolicznością wyłączającą winę, a nie 

bezprawność (art. 26 § 2 k.k.). Na stan wyższej konieczności składa się więc kilka 

elementów2. Zagrożenie musi być: rzeczywiste – zachodzi w faktycznie obiektywnej 

rzeczywistości, bezpośrednie – stwarza natychmiastowe zagrożenie, skierowane 

przeciwko dobru prawnie chronionemu, może pochodzić od człowieka, od zwierzęcia 

lub powstać poprzez działanie sił naturalnych. Działanie podjęte w celu ratowania 

dobra musi być zgodne z zasadą subsydiarności oraz proporcjonalności3. Subsydiarność 

polega na poświęceniu jednego dobra w celu uratowania dobra drugiego, jeśli jest to 

jedyne wyjście. Dobro ratowane musi przedstawiać wartość wyższą niż dobro 

poświęcone według zasady proporcjonalności. Natomiast, jeżeli dobro poświęcane ma 

wartość równą lub nie przedstawia wartości oczywiście wyższej mamy do czynienia 

z okolicznością wyłączającą winę, a nie bezprawność. Przed takim zachowaniem 

można się bronić 4 . Okoliczności wyłączające winę nie zachodzą natomiast wobec 

osoby, która ma prawny obowiązek chronić dane dobro, nawet z narażeniem 

własnego zdrowia i życia (art. 26 § 4 k.k.). Zgodnie z art. 26 § 5 k.k. w przypadku kolizji 

obowiązków występuje okoliczność wyłączająca winę, ponieważ tylko jeden 

obowiązek może być spełniony. 

 

                                                      
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1137). 

2 L. Gardocki, „Prawo karne”, Warszawa 2013, s. 126. 

3 Ibidem, s. 127. 

4 Ibidem, s. 128. 
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W prawie cywilnym stan wyższej konieczności znamionuje bezpośrednie zagrożenie 

dla dowolnego dobra jakiekolwiek osoby, zgodnie z art. 424 Kodeksu cywilnego 5. 

Źródłem zagrożenia jest jakaś rzecz lub zwierzę. Przesłanki przyjęcia stanu wyższej 

konieczności wystąpią w sytuacji 6 , w której: sprawca sam nie wywołał 

niebezpieczeństwa, niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec, jak przez 

zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy albo zranienie lub zabicie zwierzęcia, w sytuacji, 

w której brak innych możliwości a pomoc odpowiednich organów okazały się 

bezskuteczne, a sprawca szkody ratuje dobro oczywiście ważniejsze niż dobro 

chronione.  

 

3. Prace Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ nad projektem przepisów 

o odpowiedzialności państw za czyny niedozwolone 

 

Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ przez prawie 60 lat pracowała 

nad kodyfikacją przepisów dotyczących odpowiedzialności państw za czyny 

niedozwolone. Jednym z elementów tych prac była kwestia stanu wyższej 

konieczności, której dotyczy ta praca. W 2001 roku Komisja przedstawiła gotowy 

projekt, co odbiło się bez większego echa7. Ów projekt Komisji dotyczył wyłącznie 

odpowiedzialności państw i wyłącznie o charakterze responsibility, czyli za 

naruszenie prawa międzynarodowego. Forma, w jaką ostatecznie ujęto wyniki 

wieloletnich wysiłków Komisji, przyczyniła się do stosunkowo powściągliwej reakcji 

na to wydarzenie. W przeciwieństwie do większości kodyfikacji dokonanych przez 

Komisję ten projekt nie stał się podstawą wielostronnych negocjacji w celu zawarcia 

traktatu o powszechnym charakterze, obejmującym skodyfikowaną materię. Jednym 

z celów Organizacji Narodów Zjednoczonych jest właśnie kodyfikowanie i rozwijanie 

prawa międzynarodowego. W tym przypadku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło 

                                                      
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 459). 

6 Z. Radwański, A. Olejniczak, „Zobowiązania – część ogólna”, Warszawa 2014, s. 204. 

7 W polskiej literaturze kwestie te szczegółowo omawia: M. Frankowska, „Artykuły Komisji Prawa Międzynarodowego dotyczące 
odpowiedzialności państw – nowa forma kodyfikacji prawa międzynarodowego”, w: J. Menkes (red.), „Prawo międzynarodowe- 
problemy i wyzwania”, Warszawa 2006, s. 167-193. 
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12 grudnia 2001 roku rezolucję nr 56/838. Zgodnie z tą rezolucją na wyraźne życzenie 

Komisji Zgromadzenie Ogólne ONZ jedynie „przyjęło do wiadomości” przedłożone 

„Artykuły” dotyczące odpowiedzialności państw o charakterze responsibility. 

Polecono je uwadze państw. Nie rozstrzygnięto kwestii przyjęcia „Artykułów”  

w przyszłości, czy też podjęcia jakiegokolwiek innego działania. Nie umniejsza to  

w żadnym stopniu zasług Komisji, która w ten sposób wypełniła poważną lukę  

w prawie międzynarodowym. Po raz pierwszy w historii reguły dotyczące 

odpowiedzialności państw za czyny niedozwolone zostały spisane. Nie jest to traktat, 

lecz państwa mogą traktować „Artykuły” jako spis prawa zwyczajowego. Zwyczaj  

w prawie międzynarodowym ma taką samą moc obowiązującą jak traktaty.  

 

Warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych cech „Artykułów” Komisji. Są to 

wyłącznie normy wtórne, które określają procedurę ponoszenia odpowiedzialności 

przez państwo za naruszenie norm pierwotnych. Normy pierwotne nakładają na 

państwa obowiązki określonych działań lub zaniechań. Projekt Komisji dotyczy 

wyłącznie odpowiedzialności państw i wyłącznie za naruszenie prawa międzynarodowego. 

Państwo może odpowiadać za swoje zobowiązania zarówno wobec drugiego państwa 

jak i wobec całej społeczności międzynarodowej. W projekcie nie znalazły się natomiast 

metody pokojowego rozstrzygania sporów między państwami.  

 

Państwo ponosi odpowiedzialność, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki: czyn 

stanowi naruszenie prawa międzynarodowego i można go przypisać państwu. Może 

to być zarówno działanie jak i zaniechanie. 

  

                                                      
8 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/477/97/PDF/N0147797.pdf?OpenElement, 5.03.2017. 
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4. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa 

międzynarodowego  

 

W prawie międzynarodowym można wskazać okoliczności, których zaistnienie 

spowoduje, że państwo nie poniesie odpowiedzialności, mimo spełnienia kryteriów 

omówionych powyżej9. Ma to zapobiec ewentualnej niesprawiedliwości wynikającej 

z trzymania się sztywno litery prawa. W artykułach sporządzonych przez Komisję 

w rozdziale V cz. I znalazły się: zgoda (art. 20), samoobrona (art. 21), środki odwetowe 

(art. 22), siła wyższa (art. 23), niebezpieczeństwo dla życia (art. 24), stan wyższej 

konieczności (art. 25) 10 . Zaistnienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności 

powoduje brak odpowiedzialności państwa. Niemniej jednak zgodnie z art. 27 

projektu Komisji powołanie się na okoliczności wyłączające odpowiedzialność nie ma 

wpływu na przestrzeganie danego zobowiązania, gdy okoliczności wyłączające 

odpowiedzialność państwa przestaną istnieć. Tak więc wymienione wyżej sytuacje nie 

wygaszają zobowiązania. Pozwalają nie wykonywać go w sytuacji, gdy jest to 

niemożliwe lub bardzo utrudnione. Po tym jak te nadzwyczajne okoliczności 

przestaną istnieć, należy z powrotem wykonywać zobowiązanie. Możliwość 

uchylenia się od wykonywania zobowiązania jest absolutnie wyjątkowa. 

Z art. 27 wynika również, że państwu poszkodowanemu należy się rekompensata za 

szkodę materialną wywołaną danym czynem. Mimo braku odpowiedzialności za 

czyn, państwo jednak musi wynagrodzić państwu poszkodowanemu szkody 

poniesione w wyniku niewykonania zobowiązania. Okoliczności wyłączające 

odpowiedzialność usprawiedliwiają działanie państwa, pozbawiając je cech 

pogwałcenia prawa, jednak nie eliminują konsekwencji materialnych aktu 

dokonanego przez państwo.  

                                                      
9 W polskiej literaturze kwestie te szczegółowo omawia: E. Lis, „Okoliczności wyłączające bezprawność aktu państwa”, w: A. 
Kozłowski, B. Mielnik (red.), „Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego”, Wrocław 
2009, s. 235-262. 

10 “Yearbook of the International Law Commission”, 2001, t. II, cz. II, s. 85-86. 
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Zgodnie z art. 26 tegoż projektu nie można powoływać się na okoliczności wyłączające 

odpowiedzialność państwa w przypadku naruszenia ius cogens. Jak wynika z art. 53 

Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) 

imperatywną normą powszechnego prawa międzynarodowego jest norma przyjęta 

i uznana przez międzynarodową społeczność państw jako całość za normę, od której 

żadne odstępstwo nie jest dozwolone i która może być zmieniona jedynie przez 

późniejszą normę postępowania prawa międzynarodowego o tym samym 

charakterze. Są to normy o tak fundamentalnym charakterze, że nie mogą być 

uchylane wolą poszczególnych państw. Zmienić lub uchylić może je tylko wola 

wszystkich państw. Obowiązują one bezwzględnie, niezależnie od jakichkolwiek 

okoliczności. Są to tak podstawowe, fundamentalne normy prawa międzynarodowego, iż 

w żadnych okolicznościach nie można się uchylić od ich stosowania. Dlatego też 

Komisja uznała, że nie będzie żadnych wyjątków co do ich przestrzegania. Katalog 

tych norm jest rzeczą sporną. Komisja Prawa Międzynarodowego powstrzymała się 

od stworzenia takiego katalogu. Doktryna wśród ius cogens wymienia: zakaz agresji, 

ludobójstwa, zabijania jeńców wojennych, interwencji w wewnętrzne sprawy państwa 

oraz prawo narodów do samostanowienia11. Są to w większości normy o charakterze 

humanitarnym. Dzięki art. 26 żadne państwo nie może przykładowo powołać się na 

fakt, że zabijało jeńców wojennych w stanie wyższej konieczności. Prawo humanitarne 

nabiera zatem większej mocy, gdyż w pewnych aspektach staje się bezwyjątkowe. 

 

5. Stan wyższej konieczności w projekcie Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ 

 

Przesłanki określające stan wyższej konieczności zostały zawarte w art. 25 projektu. 

Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ przygotowała, w jednym ze swoich 

raportów, komentarz do tego artykułu12. Formuła stanu wyższej konieczności została 

zdefiniowana w sposób negatywny (podobnie jak klauzula rebus sic stantibus  

                                                      
11 W. Góralczyk, S. Sawicki, „Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie”, Warszawa 2011, s. 29. 

12 “Yearbook of the International Law Commission”, 2001, t. II, cz. II, s. 80-84. 
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w Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku, która ma równie 

nadzwyczajny charakter). Stan wyższej konieczności nie może być powoływany, co 

do zasady. Można powołać się na niego w drodze wyjątku, jeśli dany czyn: jest 

jedynym sposobem ochrony istotnych interesów państwa przed poważnym  

i bezpośrednim zagrożeniem, nie szkodzi w istotny sposób ważnym interesom innego 

państwa lub całej społeczności międzynarodowej. Natomiast jeżeli samo 

zobowiązanie wyklucza możliwość powołania się na necessity albo państwo 

przyczyniło się do powstania tego stanu, to powracamy do reguły ogólnej i nie można 

się powołać na stan wyższej konieczności  

 

Komisja pod pojęciem stanu wyższej konieczności rozumie sytuację państwa, 

dla którego jedynym środkiem zabezpieczenia żywotnych interesów, zagrożonych 

przez poważne i nieuniknione niebezpieczeństwo, jest przyjęcie sposobu 

postępowania pozostającego w sprzeczności ze zobowiązaniami międzynarodowymi 

tegoż państwa wobec innego. Nie musi być to działanie jednostronne, ale 

dopuszczalne jest także postępowanie wspólnie z innymi państwami lub 

organizacjami międzynarodowymi. 

 

Przesłanki stanu wyższej konieczności wynikają z prawa zwyczajowego (celem 

Komisji była kodyfikacja norm zwyczajowych). Należy wskazać, po pierwsze, 

żywotny interes państwa, które naruszyło prawo. Interes ten musi być zagrożony 

przez poważne i nieuniknione niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo musi być 

obiektywnie stwierdzone na podstawie wyraźnych, rozsądnych dowodów. Nie może 

mieć ono charakteru potencjalnego czy długoterminowego. Powołanie się na stan 

wyższej konieczności musi być niezbędnym i jednym sposobem pokonania 

zagrożenia, co należy ustalić, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Nie wolno 

powoływać się na necessity, jeśli dostępne są inne legalne środki, nawet gdy są one 

bardziej kosztowne i mniej wygodne. Działania muszą być absolutnie niezbędne dla 

osiągnięcia celu, jakim jest ochrona żywotnych interesów państwa.  
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Nie można natomiast naruszyć istotnie żywotnego interesu państwa, wobec którego 

zachodzi naruszone zobowiązanie. Stan wyższej konieczności pozwala zatem nie 

wykonywać obowiązków o charakterze mniej ważnym lub mniej pilnym. Należy 

dokonać ważenia istotnych interesów wszystkich zainteresowanych stron (państw lub 

społeczności międzynarodowej). Dodatkowymi przesłankami jest stwierdzenie, że 

państwo, które dokonuje bezprawnego aktu, nie przyczyniło się do powstania stanu 

wyższej konieczności oraz samo zobowiązanie nie wyklucza powołania się na ten 

stan.  

 

Żywotnym interesem państwa jest przede wszystkim samo jego istnienie 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Co ważne dla spraw 

Gabcikovo-Nagymaros i “Torrey Canyon”, które zostaną omówione szczegółowo 

poniżej, żywotny interes państwa odnosi się nie tylko do istnienia państwa, ale także 

do kwestii ochrony środowiska, ekologii.  

 

Powołanie się na stan wyższej konieczności jest bardzo ograniczone i trudne. Trzeba 

spełnić wiele przesłanek i to w sposób kumulatywny. Jest on zarezerwowany dla 

bardzo poważnych, wyjątkowych sytuacji.  

 

6. Stan wyższej konieczności a inne okoliczności wyłączające odpowiedzialność 

państwa 

 

Istotną kwestią jest odróżnienie stanu wyższej konieczności od innych okoliczności 

wyłączających odpowiedzialność państwa: zgody, samoobrony, środków 

odwetowych, siły wyższej.  

 

W przypadku zgody musi nastąpić zachowanie polegające na wyrażeniu zgody 

świadomie i dobrowolnie przez odpowiedni organ państwa na popełnienie aktu, 
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który przy jej braku byłby bezprawny. W sytuacji necessity nie ma mowy o zgodzie 

na akt bezprawny.  

 

Samoobronę od konieczności różni to, że w wypadku stanu wyższej konieczności 

państwo, które ponosi uszczerbek w wyniku aktu bezprawnego, nie jest w ten akt w 

żaden sposób zaangażowane. W przypadku samoobrony państwem 

„poszkodowanym” aktem samoobrony jest agresor, który doprowadza państwo 

zaatakowane do aktu samoobrony.  

 

Środki odwetowe mają zastosowanie, kiedy popełniono już naruszenie i państwo 

poszkodowane zostało sprowokowane do reakcji w formie środków odwetowych. 

W przypadku stanu wyższej konieczności nie ma elementu prowokacji.  

 

Co do siły wyższej, to w stanie wyższej konieczności państwo ma teoretycznie 

możliwość dokonania wyboru i wybiera sposób sprzeczny z prawem 

międzynarodowym, a w przypadku siły wyższej brak jest jakiegokolwiek wyboru. 

 

7. Sprawa projektu Gabcikovo-Nagymaros 

 

W 1977 roku Węgry i Czechosłowacja zawarły umowę o budowie i obsłudze systemu 

tam i zapór na Dunaju, w rejonie przygranicznym, pomiędzy miejscowościami 

Gabcikovo na terenie dzisiejszej Słowacji a Nagymaros na Węgrzech 13 . Umowa 

zakładała budowę ogromnej zapory, która odprowadzałaby część wód Dunaju do 

sztucznego kanału w Czechosłowacji oraz wielkiej elektrowni wodnej. Po stronie 

węgierskiej woda z kanału miała wpływać z powrotem do rzeki. Planowano 

powstanie także na Węgrzech mniejszej elektrowni wodnej, co ostatecznie 

uregulowałoby przepływ wody w Dunaju. 

                                                      
13 Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 25 sierpnia 1997, 1997/1, Słowacja przeciwko Węgrom, s. 1, 
http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7377.pdf, 5.03.2017. 
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W 1981 roku Węgry zwróciły się do Czechosłowacji z prośbą o pozwolenie 

na wstrzymanie prac, co usankcjonowano porozumieniem. Jednakże w 1989 roku 

Węgry, pod naciskiem opinii publicznej i protestów, zdecydowały o wycofaniu się  

z projektu, a w 1992 roku notyfikowały jednostronne wygaszenie umowy. 

Czechosłowacja, a następnie Słowacja zdecydowały się same dokończyć projekt 

poprzez realizację tzw. wariantu C. Polegał on na dokończeniu budowy elektrowni  

w Gabcikovie i wtłoczeniu wód do sztucznego zalewu jeszcze na terytorium Słowacji. 

Realizacja tego wariantu obniżyłaby poziom wody w Dunaju na Węgrzech o dwa 

metry.  

 

Stało się to źródłem sporu między państwami. W 1993 roku Słowacja i Węgry zawarły 

w Brukseli porozumienie o oddaniu go do rozstrzygnięcia przez Międzynarodowy 

Trybunał Sprawiedliwości. Węgry wnosiły o stwierdzenie, że miały prawo stwierdzić 

wygaśnięcie umowy z powodu stanu wyższej konieczności, a Słowacja nie miała 

prawa realizowania „wariantu C” i o odszkodowanie za szkody wynikłe z jego 

realizacji. Z drugiej strony Słowacja wnosiła o stwierdzenie, że umowa z Węgrami 

nadal obowiązuje i Węgry muszą ją wypełniać, zaś Słowacja mogła realizować 

„wariant C”. 

 

W sprawie rozstrzygniętej przez MTS pojawiły się wątki dotyczące stanu wyższej 

konieczności, wygaśnięcia traktatu, środków odwetowych, klauzuli rebus sic 

stantibus. Dla tego opracowania istotne są rozważania Trybunału dot. stanu wyższej 

konieczności.  

 

W razie naruszenia prawa międzynarodowego państwo ponosi odpowiedzialność 

za akt bezprawny niezależnie od natury naruszonego zobowiązania. Zdaniem 

Trybunału podnoszony przez Węgry argument o tym, że stan wyższej konieczności 

spowodował wygaśnięcie umowy jest nietrafny. W razie zaistnienia tego stanu może 
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być wyłączona jedynie odpowiedzialność państwa za naruszenie obowiązującego 

traktatu, co nie ma jednak wpływu na istnienie samego zobowiązania14. 

 

MTS musiał zatem rozważyć, czy w sprawie wystąpił stan wyższej konieczności, 

co pozwoliłoby Węgrom na zaniechanie wykonywania traktatu bez ponoszenia 

odpowiedzialności międzynarodowej. MTS oparł się na definicji stanu wyższej 

konieczności – zaakceptowanej przez strony sporu – zaczerpniętej z projektu 

artykułów dotyczących międzynarodowej odpowiedzialności 15  państw Komisji 

Prawa Międzynarodowego ONZ, a konkretnie art. 33 (w trakcie dalszych prac Komisji 

Prawa Międzynarodowego doszło do zmiany numeracji w Projekcie). Definicja ta oraz 

konieczne przesłanki zostały omówione powyżej. 

 

Według Trybunału necessity to sytuacja państwa, dla którego jedynym środkiem 

zabezpieczenia żywotnych interesów, zagrożonych przez poważne i nieuniknione 

niebezpieczeństwo, jest przyjęcie sposobu postępowania pozostającego  

w sprzeczności ze zobowiązaniami międzynarodowymi16. Jest to uznana przez prawo 

zwyczajowe okoliczność stanowiąca wyłączenie odpowiedzialności, jednak może być 

przyjmowana tylko w sytuacjach absolutnie wyjątkowych. Wszystkie warunki muszą 

być spełnione kumulatywnie, a ocena ich spełnienia nie należy jedynie do 

zainteresowanego państwa.  

 

W ocenie Trybunału nie ma wątpliwości, że obawy Węgier co do środowiska 

naturalnego w regionie dotkniętym skutkami projektu Gabcikovo-Nagymaros 

odnoszą się do żywotnego interesu państwa. Nieuprawnione jest, zdaniem 

Trybunału, odnoszenie żywotnego interesu wyłącznie do istnienia państwa. Kwestie 

równowagi ekologicznej i ochrony środowiska mieszczą się w pojęciu żywotnego 

interesu.  

                                                      
14 Ibidem, s. 5. 
15 Ibidem, s. 4. 
16 Ibidem, s. 7. 
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Zdaniem MTS-u Węgry wielokrotnie podkreślały stan niepewności co do skutków 

realizacji projektu. Samo jednak ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa nie jest 

wystarczające. Niebezpieczeństwo musi być poważne i nieuchronne oraz musi istnieć 

w czasie podjęcia działań naruszających zobowiązanie państwa. Węgry podnosiły 

argumenty, że realizacja części projektu spowoduje zagrożenie dla ujęć wody pitnej 

oraz erozję brzegów rzeki 17 . W opinii Trybunału zagrożenia te mają charakter 

potencjalny i z istoty swej długoterminowy. Nie można ich uznać za bliskie  

i nieuniknione, czego wymaga konstrukcja stanu wyższej konieczności. Inne 

zagrożenia podnoszone przez Węgry, np. obniżenie stanu wód w Dunaju, pogorszenie 

jakości wody, obniżenie poziomu wód gruntowych, także w ocenie MTS-u nie były 

ani nieuniknione, ani bliskie w czasie. Było to poważne zagrożenie jednak nie 

spełniające innych kryteriów. 

 

MTS w konkluzji uznał, że Węgry nie były uprawnione do powołania się na stan 

wyższej konieczności jako okoliczność wyłączającą odpowiedzialność za zaniechanie 

wykonywania umowy18. Nie było zatem konieczne rozważnie dalszych przesłanek. 

Należało zatem orzec, że Węgry nie miały prawa zawiesić i odrzucić projektu 

Gabcikovo-Nagymaros. 

 

8. Sprawa “Rainbow Warrior” 

 

Jednym przykładów powoływania się przez państwo na sytuację stanu wyższej 

konieczności jest tzw. sprawa “Rainbow Warrior”, Nowa Zelandia przeciwko Francji, 

rozstrzygnięta przez Trybunał Arbitrażowy 30 kwietnia 1990 roku. W latach 1978-85 

“Rainbow Warrior”pływał jako flagowy statek organizacji “Greenpeace”19. W latach 

80. Francja przeprowadzała próby nuklearne na południowym Pacyfiku. Załoga 

statku należącego do “Greenpeace”miała za zadanie zrobić wszystko, co w jej mocy, 

                                                      
17 Ibidem. 
18 Ibidem, s. 2. 
19 “Reports of international arbitral awards”, t. XX,, s. 223, http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/215-284.pdf, 5.03.2017. 
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by przeszkodzić w kontynuacji francuskiego programu atomowego. Kiedy statek 

zawinął do nowozelandzkiego portu, służby specjalne Francji wysadziły go  

w powietrze. W zamachu bombowym zginęła jedna osoba – fotograf. Policja 

nowozelandzka aresztowała parę francuskich „specjalnych agentów”: 35-letniego 

majora Alaina Mafarta i 36-letnią kapitan Dominique Prieur. Czwórce pozostałych 

agentów udało się uciec na jachcie „Ouvea”, który zatopiono zaraz po przerzuceniu 

ich na francuski okręt podwodny. Francja początkowo zaprzeczała, że w akcji 

zatopienia okrętu brały udział jej służby specjalne. Jednakże pod wpływem nacisku 

opinii publicznej, 22 września 1985 roku premier Laurent Fabius przyznał, że to 

francuskie służby specjalne zleciły atak na “Rainbow Warrior”. Dwójka załapanych 

agentów została skazana na 10 lat pozbawienia wolności za zabójstwo i zniszczenie 

mienia przez nowozelandzki sąd. Francja żądała uwolnienia swoich agentów 

w zamian za odszkodowanie dla Nowej Zelandii. Nowa Zelandia zaś obawiała się, że 

Francja zablokuje umowę o wolnym handlu między Nową Zelandią a Wspólnotami 

Europejskimi, jeśli nie wyda agentów Francji.  

 

Oba państwa zwróciły się do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, aby przeprowadził mediacje20. Orzeczenie Sekretarza Generalnego, 

które zostało wydane w 1986 roku stanowiło, że Francja ma zapłacić 7 mln dolarów 

odszkodowania i nie blokować wolnego handlu Wspólnot Europejskich z Nową 

Zelandią oraz przeprosić Nową Zelandię w sposób formalny i uroczysty. Orzeczono 

również, że zatrzymani agenci zostaną umieszczeni we francuskim areszcie przez 

najbliższe trzy lata we francuskiej bazie wojskowej na Pacyfiku. Oba państwa zawarły 

takie porozumienie w formie wymiany not w dniu 9 lipca 1986 roku (tzw. pierwsza 

umowa). Zgodnie z warunkami umowy agenci mieli być przekazani do francuskiego 

ośrodka wojskowego na wyspie Hao na nie mniej niż trzy lata. Dostali oni zakaz 

                                                      
20 Ibidem, s. 224. 
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opuszczania wyspy z jakiegokolwiek powodu, chyba że za zgodą obu rządów. 

Faktyczne przekazanie agentów odbyło się w dniu 23 lipca 1986 roku.  

 

W grudniu 1987 roku major Mafarat zachorował 21 . Francuskie służby medyczne 

doradzały przeniesienie go do Francji. 11 grudnia tegoż roku Francja wystąpiła  

o zgodę Nowej Zelandii na przeniesienie agenta do Francji z racji pilnej potrzeby 

ratowania zdrowia i życia. Nowa Zelandia nie zgodziła się i żądała by jej zespół 

medyczny najpierw zbadał agenta Mafarata. Francja nie chciała wyrazić zgody i nie 

udostępniła Nowej Zelandii swojego samolotu wojskowego, by personel medyczny 

Nowej Zelandii dotarł na wyspę Hao. 14 grudnia major opuścił wyspę bez zgody 

Nowej Zelandii. Po wyleczeniu pozostał we Francji. Lekarze nowozelandzcy 

przyznali, że nie zbadano by go na wyspie w zadowalający sposób, ale zaprzeczyli, iż 

natychmiastowa ewakuacja była konieczna i uznali, że po leczeniu agent może wrócić 

na Hao.  

 

Kapitan Prieur została przeniesiona do Francji w maju 1988 roku. 3 maja 1988 roku 

władze francuskie powiadomiły Nową Zelandię, że spodziewa się ona pierwszego 

dziecka i zapytały o zgodę na jej powrót do Francji 22 . Nowa Zelandia zażądała 

niezależnych badań lekarskich. Francja przystała na ten wniosek, a lekarze 

nowozelandzcy mieli przylecieć na wyspę Hao w dniu 6 maja. 5 maja władze 

francuskie poinformowały, że ojciec agentki umiera na raka, a co za tym idzie, jej 

natychmiastowa ewakuacja z wyspy stała się konieczna. 5 maja 1988 roku bez zgody 

Nowej Zelandii agentka opuściła wyspę i nigdy na nią nie powróciła.  

 

Oba państwa zdecydowały się oddać sprawę pod arbitraż międzynarodowy. 

Według Nowej Zelandii Francja naruszała zobowiązania wobec niej poprzez to, 

że nie uzyskała zgody na ewakuacje agentów, nie działała w dobrej wierze, a ich ciągła 

                                                      
21 Ibidem, s. 227. 
22 Ibidem, s. 241. 
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nieobecność stanowi pogwałcenie zawartej umowy. Nowa Zelandia oczekiwała 

szybkiego powrotu agentów na wyspę Hao i dokończenia odbywania przez nich kary. 

Władze nowozelandzkie podnosiły, że naruszono umowę międzynarodową i nie było 

podstaw do odstąpienia przez Francję od tej umowy zgodnie z prawem traktatów23. 

Francja, z drugiej strony, twierdziła, że nawet jeśli jej działania nie były w ścisłej 

zgodzie z literą zawartej umowy, to nie ponosi ona międzynarodowej 

odpowiedzialności, gdyż powstały okoliczności wyłączające odpowiedzialność 

państwa w postaci siły wyższej, stanu wyższej konieczności i niebezpieczeństwa dla 

życia24.  

 

Zdaniem Trybunału Arbitrażowego francuskie wnioski były niezasadne. Zgodnie 

z art. 2 umowy oddającej sprawę pod arbitraż, Trybunał orzekał na podstawie umowy 

zawartych między rządem Nowej Zelandii i rządem Republiki Francuskiej w drodze 

wymiany not w dnia 9 lipca 1986 roku oraz zwyczaju międzynarodowego. Istotne było 

również prawo traktatów skodyfikowane w Konwencji wiedeńskiej o prawie 

traktatów, zwłaszcza przepisy dotyczące istotnego naruszenia traktatu i wygasania 

umów międzynarodowych oraz zwyczajowe reguły odpowiedzialności państw 

oparte na zasadzie pacta sunt servanda. Prawo międzynarodowe nie rozróżnia 

odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Naruszenie zobowiązań przez państwo 

zawsze prowadzi do jego odpowiedzialności, chyba że wystąpiły okoliczności 

wyłączające odpowiedzialność państwa. Trybunał oparł się w tym aspekcie na 

projekcie Komisji Prawa Międzynarodowego, w przedmiocie odpowiedzialności 

państw. Dla tej pracy istotne są rozważania dotyczące stanu wyższej konieczności. 

Trybunał Arbitrażowy wyraził wątpliwość co do istnienia takiej przesłanki 

wyłączającej odpowiedzialność państwa, jaką jest stan wyższej konieczności25. Uznał, 

że propozycje Komisj Prawa Międzynarodowego w tym względzie są kontrowersyjne. 

W konsekwencji wolał oprzeć swoje rozważania w poszukiwaniu przesłanek 

                                                      
23 Ibidem, s. 244. 
24 Ibidem, s. 246. 
25 Ibidem, s. 251. 
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niebezpieczeństwa dla życia, ewentualnie siły wyższej. Argumentacja Francji w tym 

zakresie została zatem całkowicie odrzucona. 

 

W konkluzji wyroku Trybunał stwierdził, że Francja naruszała zobowiązania 

wobec Nowej Zelandii poprzez to, że nie uzyskała zgody na ewakuację agentów i nie 

działała w dobrej wierze, czym wyrządziła Nowej Zelandii szkody natury moralnej, 

politycznej i prawnej26. Nowa Zelandia nie domagała się odszkodowania pieniężnego. 

Trybunał uznał więc, że wystarczającą satysfakcją dla Nowej Zelandii jest wyrok 

stwierdzający naruszenie prawa międzynarodowego. Trybunał zalecił stworzenie 

funduszu na rzecz przyjaźni i współpracy Nowej Zelandii i Francji. Francja na 

otwarcie funduszu powinna wpłacić 2 mln dolarów.  

 

9. Sprawa “Torrey Canyon” 

 

Następną sprawą stanowiącą przypadek stanu wyższej konieczności jest sprawa 

wypadku statku “Torrey Canyon” 27 . W dniu 18 marca 1967 roku statek “Torrey 

Canyon” pod banderą Liberii, z ładunkiem 117 tys. ton ropy naftowej, utknął na 

mieliźnie i uderzył w skały u wybrzeży Kornwalii, ale poza brytyjskimi wodami 

terytorialnymi. Po dwóch dniach prawie 30 tys. ton ropy naftowej wyciekło do morza. 

To było pierwsze takie zdarzenie w historii i nie wiadomo było jak postępować. Rząd 

brytyjski próbował kilku sposobów, począwszy od stosowania detergentów do 

rozproszenia ropy, ale bez znaczących rezultatów. 26 marca “Torrey Canyon” złamał 

się na trzy części i dodatkowo 30 tys. ton ropy dostało się do morza. Rząd brytyjski 

postanowił więc bombardować statek w celu wypalenia się pozostałej ropy. 

Bombardowanie rozpoczęto 28 marca i udało się spalić prawie całą ropę naftową.  

 

                                                      
26 Ibidem, s. 222-223. 
27 “Yearbook of the International Law Commission”, 1980, t. II, cz. I, s. 28. 
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Teoretycznie więc Wielka Brytania naruszyła prawo międzynarodowe. 

Zbombardowała statek pod banderą Liberii na pełnym morzu. Na pełnym morzu 

statek podlega wyłącznie państwu rejestracji statku. Wielka Brytania naruszyła więc 

prawa Liberii, jednak ani ona, ani społeczność międzynarodowa nie protestowały. 

Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ uznała, że Wielka Brytania działała w stanie 

wyższej konieczności, gdyż spełniła wszystkie kryteria odnoszące się do tego stanu28. 

Tak też przyjmuje polska doktryna 29 . Jak wspomniano powyżej kwestie ochrony 

środowiska, jak najbardziej, mogą być żywotnym interesem państwa. Wielkiej 

Brytanii groziła katastrofa ekologiczną na ogromną skalę. Zagrożenie było zatem 

poważne, i co ważniejsze, bezpośrednie. Brak natychmiastowych działań 

doprowadziłby do katastrofy. Wielka Brytania próbowała środków mniej 

inwazyjnych, ale one nie przyniosły skutku. Zbombardowanie statku i naruszanie 

prawa międzynarodowego było zatem jedyną możliwością pokonania 

niebezpieczeństwa. Brak protestu Liberii oznacza brak naruszenia żywotnego interesu 

innego państwa. Wielka Brytania w żaden sposób nie przyczyniła się do powstania 

stanu wyższej konieczności, gdyż ta sytuacja była wypadkiem. Sprawa “Torrey 

Canyon” jest zatem klasycznym przypadkiem powstania stanu wyższej konieczności. 

Nie został wszczęty żaden spór z powodu takiego zachowania Wielkiej Brytanii, co 

świadczy o jej poprawnym działaniu. 

 

10. Wnioski 

 

Państwa rzadko powołują się na stan wyższej konieczności jako okoliczność 

wyłączającą odpowiedzialność. Istnienie stanu wyższej konieczności trudno jest 

dowieść. Wynika to z negatywnej konstrukcji stanu wyższej konieczności. Trzeba 

spełnić wiele trudnych przesłanek i to w sposób kumulatywny. Sprawa projektu 

Gabcikovo-Nagymaros pokazuje, że nawet szerokie ujęcie pojęcia żywotnego interesu 

                                                      
28 Ibidem, s. 29. 
29 J. Barcik, T. Srogosz, „Prawo międzynarodowe publiczne”, Warszawa 2014, s. 249. 
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państwa nie ułatwia udowodnienia necessity, ponieważ trudno jest wykazać, że 

niebezpieczeństwo jest bezpośrednie i trzeba natychmiast podjąć działania. Sprawa 

“Rainbow Warrior”pokazuje, że samo pojęcie stanu wyższej konieczności jest wciąż 

kontrowersyjne i nie przyjmowane powszechnie, co utrudniona jego skuteczne 

udowodnienie. Jednakże, jak pokazuje praktyka, zaistnienie stanu wyższej 

konieczności jest możliwe. Doskonale obrazuje to sprawa “Torrey Canyon”. 

Zaistnienie tego stanu w tej sprawie jest przyjmowane jako oczywiste, 

gdyż przed żadnym sądem międzynarodowym nie został wszczęty spór z powodu 

takiego zachowania Wielkiej Brytanii. Spełnienie zatem przesłanek stanu wyższej 

konieczności jest możliwe. Nie zmienia to jednak faktu, że stan wyższej konieczności 

zachodzi rzadko. 
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Summary of the article “Necessity as a circumstance precluding state responsibility 

for an internationally wrongful act” 

 

Necessity is one of six circumstances precluding wrongfulness of an act of a state under 

public international law. The concrete content of this circumstance is not clear, 

despite efforts of the United Nations International Law Commission to codify existing 

customary rules regarding this topic. Decisions of international courts and tribunals 

are useful in this respect, although international jurisprudence relating to necessity 

consists of only few cases. One could draw few conclusions from these scarce sources. 

Necessity may be invoked if it is the only way for the state to safeguard an essential 

interest against a grave and imminent peril and if it does not seriously impair an 

essential interest of other states. However, the expressions “essential interest”, “grave 

and imminent peril”, “serious impairment” are too vague to be understood 

unequivocally and they should be elaborated further. More clear interpretation would 

be also useful with regard to situations when necessity may not be invoked by a state 

even if other criteria are satisfied. 

 

Słowa kluczowe: państwo, odpowiedzialność, prawo międzynarodowe publiczne, 

stan wyższej konieczności, bezprawność 

 

Words cloud: state, responsibility, international public law, necessity, wrongfulness  
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Monika de Silva 

 

Status rodziny przedstawiciela dyplomatycznego w prawie międzynarodowym 

 

1. Zarys problematyki 

 

Przywileje i immunitety przedstawicieli dyplomatycznych to instrumenty ochrony 

interesów państwa o niemal tak długiej tradycji jak sama dyplomacja. Dość wcześnie 

zdano sobie sprawę z tego, że pracownik służby zagranicznej – poseł, sekretarz czy 

ambasador – w celu efektywnego wykonywania obowiązków powierzonych mu 

przez państwo wysyłające nie może podlegać naciskom ze strony państwa 

przyjmującego. Taka niezależność jest jednak trudna do osiągnięcia. Dyplomaci, 

zgodnie z naturą swojego zawodu, przebywają na terytorium państwa obcego, a więc 

pod jego jurysdykcją. Aby ochronić ich niezależność od państwa przyjmującego 

wprowadzono immunitety, czyli instrumenty prawne pozwalające na częściowe 

wyłączenie z podległości danym normom prawnym określonego kraju. Immunitetem 

będzie na przykład immunitet jurysdykcyjny zapewniający przedstawicielowi 

dyplomatycznemu wyłączenie spod jurysdykcji karnej państwa przyjmującego.  

 

Przywileje to także prawa przysługujące dyplomatom, jednakże ich cel jest inny 

niż ten przypisywany immunitetom. Są to „prawa do korzystania ze szczególnych 

względów w jakimś zakresie”1. Ich stosowanie wobec dyplomatów państw obcych ma 

                                                      
1 Hasło: przywilej, w: Słownik języka polskiego PWN, oprac. E. Sobol. 
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za zadanie wyrażenie szacunku wobec państwa wysyłającego i osoby przedstawiciela 

dyplomatycznego, a także pokazanie gościnności oraz dobrych intencji państwa 

przyjmującego. Jednym z przywilejów będzie zwolnienie dyplomatów od niektórych 

podatków na rzecz państwa obcego. 

 

Opisanym wyżej przywilejom i immunitetom w prawie dyplomatycznym podlegają 

miejsca (ambasady), rzeczy (korespondencja dyplomatyczna) oraz osoby. Ta trzecia 

kategoria wydaje się być najbardziej skomplikowaną. Konwencja wiedeńska  

o stosunkach dyplomatycznych określa zakres osobowy jej obowiązywania 

następująco: przedstawiciele dyplomatyczni (w tym szef misji, członkowie personelu 

dyplomatycznego), członkowie personelu administracyjnego i technicznego, 

członkowie personelu służby, prywatni służący i rodziny przedstawicieli 

dyplomatycznych niebędący obywatelami państwa przyjmującego. Większość z tych 

kategorii pozwala na jasne zidentyfikowanie, czy dana osoba podlega przywilejom  

i immunitetom wynikającym z Konwencji wiedeńskiej – za kluczowy można przyjąć 

fakt istnienia stosunku pracy na powyżej określonych stanowiskach pomiędzy osobą 

oraz ministerstwem spraw zagranicznych państwa wysyłającego. Najtrudniejsza 

do zdefiniowana jest kategoria członka rodziny przedstawiciela dyplomatycznego. 

Temu problemowi poświęcona jest ta praca.  

 

2. Status rodziny przedstawiciela dyplomatycznego według Konwencji wiedeńskiej 

i innych źródeł prawa międzynarodowego 

 

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych2 z 18.04.1961 r., najważniejsze 

źródło prawa dyplomatycznego, przyznaje rodzinie przedstawiciela 

dyplomatycznego liczne przywileje i immunitety, wyróżniając tym samym status 

                                                      
2 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1961 r. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych (Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232). 
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prawny tych osób spośród podlegających jurysdykcji prawnej państwa wysyłającego. 

Przepis Konwencji wiedeńskiej regulujący status członków rodziny przedstawiciela 

dyplomatycznego brzmi:  

 

Art. 37. 1. Członkowie rodziny przedstawiciela dyplomatycznego pozostający z nim we wspólnocie 

domowej, o ile nie są obywatelami państwa przyjmującego, korzystają z przywilejów  

i immunitetów wymienionych w artykułach 29-36. 

 

Uprawnienia składające się na status prawny rodziny przedstawiciela 

dyplomatycznego znajdujące się w innych częściach Konwencji to:  

- nietykalność osobista; 

- prawo do należytego szacunku ze strony państwa przyjmującego; 

- ochrona zapewniona przez państwo przyjmujące przed wszelkim 

zamachem na osobę, wolność lub godność; 

- nietykalność i ochrona rezydencji prywatnej;  

- nietykalność dokumentów i korespondencji oraz mienia w określonym 

zakresie; 

- immunitet od jurysdykcji karnej państwa przyjmującego; 

- ograniczony immunitet od jurysdykcji administracyjnej i cywilnej 

państwa przyjmującego; 

- wyłączenie obowiązku składania zeznań w charakterze świadka; 

- ograniczone wyłączenie przedsiębrania środków egzekucyjnych; 

- ograniczone zwolnienie od opłat i podatków; 

- zwolnienie ze świadczeń osobistych, służby publicznej, obciążeń 

wojskowych na rzecz państwa przyjmującego; 

- zezwolenie na wwóz przedmiotów przeznaczonych do osobistego 

użytku oraz ograniczone zwolnienie z opłat celnych, podatków i innych 

pokrewnych należności; 

- ograniczone zwolnienie bagażu osobistego od rewizji. 
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Wymienienie powyższych uprawnień pozwala zrozumieć szczególny status prawny 

jaki przysługuje członkom rodziny przedstawiciela dyplomatycznego, niewiele 

różniący się w zakresie przywilejów i immunitetów od statusu przysługującego 

samemu przedstawicielowi dyplomatycznemu. Treść statusu członka rodziny 

przedstawiciela dyplomatycznego uzupełnia norma prawna, według której 

immunitetu jurysdykcyjnego przysługującego takiej osobie może zrzec się jedynie 

państwo wysyłające, przy czym to zrzeczenie się musi być zawsze dokonane w sposób 

wyraźny (art. 32 Konwencji wiedeńskiej).  

 

Biorąc pod uwagę tak szeroki zakres uprawnień przysługujących rodzinie 

przedstawiciela dyplomatycznego oraz znaczenie tych regulacji (o tym więcej  

w dalszych częściach tej pracy), dziwi fakt, że art. 37.1 Konwencji nie pozwala na 

precyzyjne określenie osób, którym powyższe uprawnienia przysługują. Omawiany 

artykuł zawiera aż dwa trudne do zdefiniowania określenia: „rodzina” (family) oraz 

„wspólnota domowa” (household).  

 

Definicją rodziny zajmują się przede wszystkim socjologia i psychologia. 

Próby zdefiniowania tego pojęcia można szukać także w nauce prawa rodzinnego. Na 

ten temat powstały liczne publikacje; na potrzeby tej pracy wystarczy jednak 

przytoczyć najważniejsze z wypracowanych przez przytoczone nauki definicje. Ich 

mnogość służy jednak poparciu tezy, że zdefiniowanie pojęcia rodziny nie należy do 

zadań prostych.  

 

W socjologii często przytaczana jest definicja Augusta Comte’a, który określa rodzinę 

jako „podstawową grupę społeczną, na której opiera się społeczeństwo”3. Jakkolwiek 

można tę definicję uznać za słuszną, nie wnosi ona wiele przy definiowaniu „rodziny” 

w znaczeniu użytym przez art. 37.1 Konwencji. Jedną z bardziej szczegółowych 

                                                      
3Z. Tyszka, „Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa”, [w:] „Pedagogika Społeczna”, red. T. Pilch, 
I. Leparczyk, Warszawa 1995, s. 137.3 
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definicji wypracowanych przez współczesną socjologię jest ta używana przez  

F. Adamskiego. Według autora rodzina to „duchowe zjednoczenie szczupłego grona 

osób skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy  

i opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, 

tradycję rodzinną i społeczną”4. Chociaż definicja ta oddaje to, w jak złożony sposób 

postrzegana jest obecnie więź rodzinna, ze względu na liczne jakby klauzule generalne 

nie można zastosować jej jako definicji legalnej. W psychologii popularna jest definicja 

M. Jarosz:  

 

Rodzina należy do powstających z reguły spontanicznie małych grup społecznych, w których stosunki 

między osobnicze są bezpośrednie, bliskie, intymne, o dużym ładunku emocjonalnym. Grupa rodzinna wychowuje 

dzieci, przygotowując je do uczestnictwa w życiu społecznym. Rodzina jest jednocześnie podstawową instytucją 

zaspokajającą potrzeby społeczeństwa jako całość: utrzymuje ciągłość biologiczną (prokreację) i kulturową 

(socjalizację), zaspokaja inne społeczne potrzeby zbiorowości, a także potrzeby jednostkowe (bytowe, opiekuńcze, 

emocjonalne, seksualne).5 

 

Znowu nie jest to definicja najwłaściwsza w interpretacji prawa.  

 

Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy 6  nie zawiera definicji rodziny. Inne ustawy 

natomiast definiują to pojęcie w zależności od danych potrzeb ustawodawczych: inna 

jest definicja rodziny w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej7, 

inna w Ustawie o świadczeniach rodzinnych8. W prawie amerykańskim używa się 

słowa „family” w trzech znaczeniach: 1) husband, wife and children; 2) all blood 

relations;  3) all who live in the same household including servants and relatives, with 

some person or persons directing this economic and social unit9. Chociaż regulacje 

zawarte w polskim, amerykańskim czy innym prawie wewnętrznym mogą być 

                                                      
4 S. Jakubiec, „Mediacje, jako metoda pracy z rodziną”, Kraków 2011, s. 7 [za:] F. Adamski, „Rodzina, wymiar społeczno-
kulturowy”, Kraków 2002, s. 31. 

5 M. Jarosz, „Problemy dezorganizacji rodziny”. Warszawa 1979, PWN, s. 96. 
6 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59). 

7 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2001 nr 149 poz. 887). 

8 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255). 

9 Hasło: family, [w:] “Merriam-Webster Legal Dictionary”, http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/family [odczyt: 15.08.16] 
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przydatne dla wypracowania definicji rodziny, to pojęcie zostało użyte w Konwencji 

wiedeńskiej jako pojęcie prawa międzynarodowego, które nie tworzy takiej definicji.  

 

Stworzenie definicji wspólnoty domowej także nie jest łatwe. Słownik “Merriam-

Webster” stosuje taką oto definicję: the people in a family or other group that are living 

together in one house10. Z zapisu negocjacji nad Konwencją wiedeńską wiemy jednak, 

że właśnie tego znaczenia słowa household próbowano uniknąć, zastąpiło ono 

bowiem wyrażenie zaproponowane przez Francję sous le même toit. Twórcom 

Konwencji nie chodziło więc o osoby posiadające miejsce zamieszkania pod tym 

samym adresem. Inna definicja słowa household może odnosić się do więzi 

ekonomicznej między członkami rodziny (wtedy bardziej trafnym polskim 

tłumaczeniem byłoby „gospodarstwo domowe”). Tak brzmiący artykuł został 

zaproponowany przez Meksyk, jednak propozycję tę również odrzucono. Nie bardzo 

więc wiadomo jak należy rozumieć wyrażenie „wspólnota domowa”11. 

 

Raczej bezdyskusyjne jest, że zarówno termin rodzina, jak i wspólnota domowa 

odnoszą się do rodzaju więzi pomiędzy członkiem personelu dyplomatycznego  

a innymi osobami, przy czym więź ta może być biologiczna, społeczna, prawna, 

ekonomiczna czy emocjonalna lub być połączeniem wszystkich lub niektórych z tych 

rodzajów relacji.  

 

Powyższe rozważania pokazują, że wykładnia językowa niewiele wyjaśnia 

w zrozumieniu artykułu 37.1 Konwencji wiedeńskiej. Materiały z konferencji mogą 

dostarczyć informacji jakiego znaczenia państwa nie nadały omawianemu przepisowi, 

na podstawie tego, jakie propozycje brzmienia art. 37.1 zostały odrzucone. 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ani żadne inne orzecznictwo 

międzynarodowe nie uzupełnia treści tego przepisu. Sprawa komplikuje się o tyle, że 

                                                      
10 Hasło: household, w: Ibidem, http://www.merriam-webster.com/dictionary/household [odczyt: 15.08.16] 

11 M. Yavuz, “Scope of diplomatic family in Vienna Convention on Diplomatic Relations”, w: “Law & Justice Review”, Volume: IV, 
 

Issue:1, June 2013, s. 175. 
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prawo międzynarodowe nie tworzy uniwersalnego systemu prawa rodzinnego. Co 

więcej, jest to dziedzina prawa bardzo zróżnicowana pod względem systemów 

prawnych świata.  

 

Według autorki największe znaczenie dla zrozumienia analizowanego przepisu 

ma wykładnia funkcjonalna (celowościowa) art. 37.1 oraz całej Konwencji wiedeńskiej 

i prawa dyplomatycznego, a także kilkusetletnia praktyka państw w stosunkach 

dyplomatycznych oraz pięćdziesięcioletnia praktyka stosowania Konwencji 

wiedeńskiej przez strony. Nie oznacza to jednak, że znaczenie analizowanego 

przepisu nie nastręcza żadnych problemów.  

 

Jak pisze E. Denza o celu nadania rodzinom dyplomatów immunitetów: The logic 

behind this arrangement is to ensure complete independence for diplomats and ability to work 

without harassment12. Parafrazując, immunitety przyznane członkom rodziny nie służą 

ochronie ich samych, ale przedstawiciela dyplomatycznego. Nacisk na osoby,  

z którymi łączy go więź rodzinna, ze względów emocjonalnych czy majątkowych, 

może mieć bezpośredni wpływ na osobę dyplomaty. Wiadome jest także, że 

immunitety przysługujące osobie przedstawiciela dyplomatycznego chronią tylko 

pośrednio jego interesy, mając na celu natomiast przede wszystkim protekcję 

interesów państwa, które reprezentuje. Biorąc to pod uwagę, a także fakt, że to nie 

członkowie rodziny dyplomaty, a państwo wysyłające może zrzec się przysługujących 

im immunitetów, dochodzi się do wniosku, że nadanie immunitetów rodzinom ma na 

celu przede wszystkim ochronę interesów państwa wysyłającego. W tym kontekście 

zatem należałoby rozpatrywać, jakie osoby należy uznać za członków rodziny 

dyplomaty, a w związku z tym obdarzyć je przywilejami i immunitetami 

przysługującymi na mocy Konwencji wiedeńskiej. Takie podejście zapewniałoby 

                                                      
12 Denza, “Diplomatic Law – Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations”, New York, 2016, s. 393-4, w: Ibidem, s. 
171 
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najwłaściwsze stosowanie artykułu 37.1 -  w duchu traktatu oraz według ogólnych 

zasad prawa dyplomatycznego.  

 

W dookreśleniu przepisu warto też wziąć pod uwagę praktykę przyznawania 

przez państwa immunitetów członkom rodzin dyplomatów. Co do zasady, panuje 

konsensus, że wyłączeni spod jurysdykcji państwa przyjmującego są: żona oraz 

niepełnoletnie dzieci dyplomaty (przy czym pełnoletniość może być różnie określana). 

Zasada ta przyjęła już charakter zwyczaju międzynarodowego. I w tym przypadku, 

tak jak w wielu innych z zakresu stosunków międzynarodowych, przydatna stać się 

może zasada wzajemności. Niektóre z państw stworzyły warunki przyznawania 

immunitetów rodzinom dyplomatów, inne robią to w sposób bardziej arbitralny. 

Trzeba zaznaczyć, że nie we wszystkich przypadkach możemy mówić o wiążących 

dla państw regułach postępowania, szczególnie w przypadkach nowopowstałych 

instytucji prawa rodzinnego, w stosunku do których stała praktyka nie miała jeszcze 

okazji powstać (np. związki partnerskie).  

 

3. Stosowanie artykułu 37.1 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych 

przez wybrane państwa 

 

Różnorodność sposobów uznawalności za członka rodziny przedstawiciela 

dyplomatycznego ilustrują poniższe przykłady.  

 

a.  Belgia 

W Belgii status rodziny dyplomaty obejmuje: a) małżonka, również w małżeństwach 

homoseksualnych, ale nie w małżeństwach poligamicznych, a także legalnego 

partnera niebędącego małżonkiem; b) dzieci do 25 roku życia, jeśli nie są w związku 

małżeńskim, a zależne od rodziców i zarejestrowane w belgijskim systemie 
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edukacyjnym13. Ustawodawstwo belgijskie jest pod tym względem jednym z bardziej 

liberalnych. 

 

b. Polska 

 

W prawie polskim definicja członka rodziny przedstawiciela dyplomatycznego 

znajduje się w Ustawie o służbie zagranicznej14 z 2001 r.: 

 

„Art. 4.6. (…) oznacza to współmałżonka, dzieci własne, przysposobione oraz inne 

dzieci wzięte na utrzymanie i wychowanie w ramach rodzin zastępczych, w wieku do 

lat 18 bądź będące w wieku określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi zasiłków 

rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także osoby niepełnosprawne wymagające stałej 

opieki członka służby zagranicznej.” 

 

Ustawa nie precyzuje czy pojęcie „współmałżonka” odnosi się do małżeństw 

uznawalnych przez prawo polskie czy prawo państwa wysyłającego (problemem 

mogą być nielegalne w Polsce małżeństwa poligamiczne oraz niezalegalizowane 

małżeństwa jednopłciowe). 

 

c. Azerbejdżan 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu na podstawie Rules of 

accreditation of the staff of diplomatic missions, consular posts and representations of 

international organizations in the Republic of Azerbaijan and their family members at 

the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan podaje następującą 

definicję rodziny przedstawiciela dyplomatycznego: 

                                                      
13 The privileged status of the spouses and unmarried legal partners of the staff members of diplomatic 
missions, http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/privileged_status_partners.pdf [odczyt: 
15.08.16] 

14 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1403). 
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“1.5. The spouses of members of diplomatic and administrative staff and their children 

under 18 years of age are considered family members. The person, who is officially 

married to a staff member of a diplomatic mission, is considered a spouse. According 

to the legislation of the Republic of Azerbaijan, the persons, who have the partner 

relationships and are in the same-sex marriages, are not accepted as spouses. 

 

1.6. On the basis of mutuality principle the question of accreditation of parents 

and the children aged 18-25 years, who live together with the members of the staff 

of diplomatic missions, can be considered by the Ministry.”15 

 

Prawo azerskie wyraźnie określa, że jako członków rodzin przedstawicieli 

dyplomatycznych nie uznaje współmałżonków z małżeństw jednopłciowych oraz 

partnerów ze związków partnerskich. 

 

d. Stolica Apostolska 

 

W przypadku Watykanu nie obowiązuje żaden dokument regulujący status członków 

rodziny przedstawiciela dyplomatycznego oprócz Konwencji wiedeńskiej. Kto 

zostanie uznany za członka rodziny podlega negocjacjom między Stolicą Apostolską 

a państwem wysyłającym. Według doniesień prasy, w praktyce, jeśli nie ma zgody 

Watykanu na danego członka rodziny dyplomaty, owemu dyplomacie nie zostaje 

udzielone agrément.  

 

Chociaż część korpusu dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej stanowią szefowie misji 

dyplomatycznych będący rozwodnikami, w mediach pojawiają się doniesienia, że 

niektórzy z dyplomatów nie zostali przyjęci na placówkę ze względu na powtórne 

małżeństwo (nieuznawane przez prawo kanoniczne16).  Prasa podaje też informacje  

                                                      
15 http://www.mfa.gov.az/en/content/638 [odczyt: 15.08.16]. 

16 https://www.ncronline.org/news/vatican-nixes-argentinas-ambassador-grounds-divorce [odczyt: 15.08.16]. 
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o dyplomatach niezaakceptowanych przez Stolicę Apostolską ze względu na zawarte 

małżeństwo lub związek partnerski z osobą tej samej płci17. Trudno odnosić się do 

prawdziwości tych doniesień, ponieważ Stolica Apostolska nie udziela komentarzy na 

temat swoich decyzji w sprawach korpusu dyplomatycznego. Proces przyznawania 

agrément oraz uznawania za członków rodzin dyplomaty jest w przypadku tego 

państwa, poza związaniem Konwencją wiedeńską, całkowicie arbitralny.  

 

4. Wybrane problemy związane z niejednolitością regulacji w kwestii rodziny 

przedstawiciela dyplomatycznego 

 

Jak było już wspominane w tej pracy, systemy prawa rodzinnego w różnych częściach 

świata znacznie różnią się od siebie. Pewne instytucje prawa rodzinnego występujące 

w jednym systemie mogą nie posiadać swojego odpowiednika w innym. Historycznie 

do problemów związanych z uznawalnością za członka rodziny przedstawiciela 

dyplomatycznego można było zaliczyć pytania o traktowanie mężów kobiet-

dyplomatów jako objętych immunitetem dyplomatycznym (w czasach Konwencji 

wiedeńskiej myślano o małżonkach dyplomatów przede wszystkim jako żonach) czy 

dzieci pochodzących ze związków niesformalizowanych. Dziś te wątpliwości, jeśli 

występują, to mają znaczenie marginalne. Według autorki współcześnie najbardziej 

problematyczne są dla zagadnienia uznawalności: małżeństwa homoseksualne, 

małżeństwa poligamiczne, związki partnerskie, a także wciąż nie wszędzie uznawana 

instytucja rozwodu. Należy zaznaczyć, że rozbieżności co do wyżej wymienionych 

instytucji prawa rodzinnego nie są jedynie problemem dla prawa dyplomatycznego  

i rodzin dyplomatów, ale stanowią uniwersalny problem dla wielu zmieniających 

miejsce zamieszkania rodzin. 

 

 

  

                                                      
17 https://www.ncronline.org/news/vatican-rejects-frances-new-gay-ambassador [odczyt: 15.08.16]. 
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a. Małżeństwa homoseksualne. 

 

Podejście do związków homoseksualnych mocno różnicuje prawo rodzinne  

w różnych miejscach świata. Według danych „Pew Research Center”, instytucja 

małżeństw homoseksualnych jest znana 24 państwom na świecie 18 . Z kolei w 76 

krajach utrzymywanie relacji homoseksualnych jest nielegalne (76crimes.com) a w 

wielu przypadkach skutkuje karą śmierci19. Tak różne podejście nastręcza problemów 

także w przypadku uznawalności za członka rodziny dyplomaty. 

 

Państwa nieuznające małżeństw homoseksualnych mają różne podejście 

do małżonków dyplomatów z takich małżeństw. Mogą przyznawać im immunitety 

na mocy swojego prawa (Estonia), podejmować decyzję w wyniku negocjacji (Stolica 

Apostolska) lub wprost wyrażać to, że tym małżonkom nie będą przyznawane 

uprawnienia wynikające z Konwencji wiedeńskiej (Azerbejdżan).  

 

Pomimo formalnego uznania małżonka, ich prawa do ochrony mogą nie być w pełni 

gwarantowane. Tak było w przypadku ambasadora Holandii w Estonii Hansa 

Glaubitza, który musiał zrezygnować ze swojej funkcji ze względu na liczne incydenty 

dyskryminacji ze strony mieszkańców Estonii wobec niego i jego partnera20. Chociaż 

rząd tego państwa przyznał im immunitety dyplomatyczne, można zadać pytanie, czy 

rzeczywiście wynikający z Konwencji wiedeńskiej obowiązek „ochrony zapewnionej 

przez państwo przyjmujące przed wszelkim zamachem na osobę, wolność lub 

godność” został przez Estonię spełniony.  

 

Kontrowersyjność problemu dobrze oddaje dyskusja na forum Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, kiedy to Sekretarz Generalny Ban Ki-Moon w 2014 roku postanowił 

o przyznaniu małżonkom z małżeństw homoseksualnych pracowników ONZ takich 

                                                      
18 http://www.pewforum.org/2015/06/26/gay-marriage-around-the-world-2013/ [odczyt: 15.08.16]. 
19 https://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal [odczyt: 15.08.16]. 
20 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5057142.stm [odczyt: 15.08.16]. 
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samych praw jak małżonkom heteroseksualnym. O skali problemu w samej 

organizacji informują liczby: według danych „The Independent” zmiana ta działa na 

korzyść 43 tys. osób21. 

 

b. Poligamia 

 

Około 60 państw na świecie uznaje poligamię jako instytucję prawną22. W krajach, 

w których małżeństwa poligamiczne nie są uznawane, są one często nielegalne pod 

groźbą sankcji karnej. Ta sytuacja znowu pokazuje dywersyfikację systemów prawa 

rodzinnego na świecie.  

 

Jak pisze J. Sutor: „Pewną kontrowersję wywołała na Konferencji Wiedeńskiej kwestia 

przyznania przywilejów i immunitetów dyplomatycznych wszystkich żonom 

dyplomatów z kraju, gdzie zalegalizowana jest poligamia. Zakłada się przy tym, że 

termin „małżonka” obejmuje także małżeństwa poligamiczne, a więc więcej niż jedną 

żonę oraz partnerkę niebędącą małżonką dyplomaty”23. Ponad 50 lat po podpisaniu 

Konwencji wiedeńskiej ta sprawa wciąż budzi kontrowersje. Jak wcześniej 

wspominano, Belgia, pomimo jednego z bardziej liberalnych podejść do 

przyznawania immunitetów dyplomatycznych, nie przyznaje ich małżonkom  

z małżeństw poligamicznych. Również E. Denza zgadza się, że podejście do związków 

poligamicznych dyplomatów jest bardzo zróżnicowane w zależności od państwa 

przyjmującego24. 

  

                                                      
21 http://www.independent.co.uk/news/world/politics/un-recognises-same-sex-marriage-for-all-staff-9592586.html [odczyt:15.08.16]. 

22 http://metro.co.uk/2015/06/22/where-exactly-is-polygamy-legal-5257418/ [odczyt: 04.09.16]. 

23 J. Sutor, „Prawo dyplomatyczne i konsularne”, Warszawa, 2006, s. 236. 

24 E. Denza, „Diplomatic Law – Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations”, New York, 2016, s.390. 
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c. Związki partnerskie 

 

Związki partnerskie, w znaczeniu różnych form uznanych prawnie związków dwóch 

osób niebędących małżeństwem, zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne, są 

uznawane w około 40 państwach na świecie25. Inne systemy prawa wewnętrznego nie 

znają tej instytucji.  

 

Podejście do uznawalności partnerów za członków rodziny dyplomaty podobnie jak 

w przypadku małżeństw homoseksualnych oraz poligamii jest zróżnicowane. Na 

przykład Azerbejdżan w sposób wyraźny odmawia przyznania immunitetów 

dyplomatycznych partnerom w ramach związków partnerskich.  

 

d. Rozwód 

 

Instytucja ta wciąż nie jest uznawana przez dwa państwa na świecie: Filipiny 

oraz Stolicę Apostolską.  

 

Polityka Stolicy Apostolskiej w sprawie rozwodów została opisana we wcześniejszym 

rozdziale pracy. Nie ma danych na temat uznawalności rozwodów dyplomatów i ich 

wpływu na immunitety dyplomatyczne na Filipinach. 

 

5. Znaczenie problemu w stosunkach międzynarodowych. 

 

Obecny stan prawny (czy mnogość tych stanów) według autorki nie sprzyja relacjom 

międzynarodowym. Za aspekt pozytywny takiej a nie innej regulacji zagadnienia  

w prawie międzynarodowym należy uznać jej elastyczność. Państwa przyjmujące 

mogą dopasować  pojęcie „bliskiej rodziny” zgodnie ze swoim porządkiem prawnym, 

                                                      
25 https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestrowany_zwi%C4%85zek_partnerski [odczyt: 04.09.16]. 
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przestrzegając przy tym wiążących je zobowiązań międzynarodowych. Bez potrzeby 

zmiany Konwencji, artykuł 37. 1 może dopasowywać się do zmieniających czasów: 

nowych pomysłów dotyczących prawa rodzinnego, przemian społecznych  

i kulturowych, w końcu rozumienia problemów moralnych przez społeczeństwa. 

Dzięki temu dziś możemy w ogóle mówić o problemie małżeństw homoseksualnych 

czy związków partnerskich w kontekście Konwencji wiedeńskiej z 1961 roku. Wciąż 

jednak analizowana regulacja ma aspekty negatywne.  

 

Przede wszystkim nieprecyzyjność międzynarodowej regulacji w zakresie 

przyznawania immunitetów dla członków rodzin przedstawiciela dyplomatycznego 

nie służy głównemu celowi Konwencji wiedeńskiej jakim jest „rozwój przyjaznych 

stosunków między państwami bez względu na różność ich systemów ustrojowych  

i społecznych”. Incydenty, do których dochodzi na tle omawianego problemu, 

antagonizują wobec siebie państwa ze względu na różnice w ich systemach prawno-

społecznych, w jednej z najbardziej nacechowanych światopoglądowo kwestii jaką jest 

rodzina. Jakkolwiek różne są podejścia państw do definicji rodziny, tak nie ma 

wątpliwości, że dla wszystkich kultur jest to pojęcie fundamentalne. Sprawia to, że 

uniwersalizacja tego problemu staje się niezwykle trudna (być może niemożliwa), 

jednocześnie jednak znalezienie wspólnej płaszczyzny jest istotne dla utrzymania 

poprawnych relacji międzynarodowych.  

 

Drugi negatywny skutek obecnej regulacji to niewspółgranie praktyki stosowania 

artykułu 37.1 z celem jego ustanowienia. Jak było to już omówione w tejże pracy, 

bezdyskusyjnym celem nadania immunitetów i przywilejów członkom rodziny 

przedstawiciela dyplomatycznego jest ochrona samej osoby dyplomaty. Ten z kolei 

ma prawo posługiwać się specjalnym statusem ze względu na ochronę przez prawo 

dyplomatyczne interesów państwa, które reprezentuje. To właśnie ochrona interesów 

państwowych jest ratio legis Konwencji wiedeńskiej.  
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Nieuznawanie przez państwa członków rodziny dyplomatów będących nimi 

ze względu na małżeństwo homoseksualne, związek partnerski czy małżeństwo 

poligamiczne to tworzenie fikcji prawnej i oderwanie sytuacji prawnej od faktycznej. 

De facto nie zmienia to tego, że osoby te pozostaną bliskie dyplomacie – nieprzyznanie 

immunitetu nie zerwie bowiem więzi emocjonalnej, społecznej, czy tej prawnej  

i majątkowej powstałej na mocy prawa państwa wysyłającego. Oznacza to, że szkoda 

wyrządzona członkom rodziny dyplomaty, którzy nie otrzymali immunitetu, dotknie 

także tego dyplomatę. Taka sytuacja może powodować to, że dyplomaci o tego typu 

sytuacji rodzinnej nie będą wysyłani przez swoje rządy na dane placówki 

dyplomatyczne. Ani jedna, ani druga praktyka nie służy poprawnemu 

funkcjonowaniu służb zagranicznych.  

 

6. Proponowane rozwiązania problemu 

 

Analizowany problem nie jest łatwy do rozwiązania. Przeszkody na jakie natrafia się 

przy próbie jego zażegnania są jednak typowymi dla prawa międzynarodowego. Są 

to przeszkody prawne: trudności przy interpretacji prawa, proces wprowadzania 

poprawek wymagający trudnego do osiągnięcia konsensusu. Są to także przeszkody 

pozaprawne: problem stworzenia uniwersalnej definicji rodziny w prawie 

międzynarodowym wynika z głębokich różnic społecznych, kulturowych  

i filozoficznych na świecie. Mimo to, warto zadać sobie pytanie o możliwość 

rozwiązania problemu statusu rodziny dyplomaty. Poniższe propozycje rozwiązań 

zostały uporządkowane od najdalej idących do najmniej inwazyjnych.  

 

Jednym z rozwiązań problemu byłoby stworzenie systemu międzynarodowego prawa 

rodzinnego. Dziedzina ta istnieje jedynie w kontekście prawa międzynarodowego 

prywatnego (porównawczego), jednak nigdy nie tworzyła samoistnego  

i uniwersalnego systemu prawa. Szansę na powstanie w najbliższym czasie 

międzynarodowego prawa rodzinnego są jednak znikome. Jak już wspomniano, 
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prawo rodzinne jest poddane szczególnym wpływom kulturowym, które są na 

świecie zróżnicowane. To, że powstanie międzynarodowego prawa rodzinnego jest 

jak na razie obecne jedynie w sferze teoretycznej, ale wyłączone z możliwości 

praktycznych, dobitnie pokazuje fiasko pomysłu stworzenia jednolitego 

europejskiego prawa rodzinnego przez Commission on European Family Law 26 . 

Pomimo bliskości kulturowej państw należących do Unii Europejskiej, a także długiej 

już tradycji harmonizacji prawa na tym kontynencie, nie udało się wprowadzić w 

Europie tego pomysłu.  

 

Inną możliwością jest wprowadzenie poprawki do Konwencji wiedeńskiej, dzięki 

której artykuł 37.1 stałby się bardziej jasny, np. podpunkt wprowadzający definicję 

legalną „rodziny” w znaczeniu Konwencji. Znowu jednak jest to propozycja trudna 

do zrealizowania. Nie trzeba dokonywać zbyt pogłębionej analizy obecnej polityki 

międzynarodowej, aby wiedzieć, że przyjęcie takiej poprawki przez sygnatariuszy 

Konwencji wiedeńskiej jest mało prawdopodobne. 

 

Według autorki najwłaściwszym sposobem rozwiązania problemu byłoby 

wykorzystanie wykładni celowościowej w interpretacji artykułu 37.1 Konwencji 

wiedeńskiej. Jak było to już wspominane, ratio legis stojącym za przyznaniem 

członkom rodziny przedstawiciela dyplomatycznego immunitetów i przywilejów 

dyplomatycznych jest przede wszystkim ochrona osoby dyplomaty. Analizowany 

przepis Konwencji należałoby więc interpretować w taki sposób, by spełniał on to 

zadanie. Wydaje się więc, że najbardziej racjonalne byłoby uznawanie za bliską 

rodzinę dyplomaty tych osób, które są nimi na podstawie prawa państwa 

wysyłającego. Przedstawiciel dyplomatyczny sam decyduje w ten sposób, które osoby 

uważa za na tyle bliskie, że powinny tworzyć część jego wspólnoty rodzinnej 

(małżeństwo, przysposobienie, wydziedziczenie). Co więcej, jest to bardziej 

                                                      
26 http://www.citizensinformation.ie/en/birth_family_relationships/eu_and_family_law.html [odczyt: 15.08.16]. 
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prawdopodobne, że definicja rodziny w rodzimym systemie prawa będzie lepiej 

odpowiadać indywidualnym potrzebom dyplomaty co do ochrony jego bliskich  

i wyznawanym przez tę osobę systemem wartości niż system prawa państwa 

przyjmującego, jak jest to obecnie stosowane. Jakkolwiek to rozwiązanie wydaje się 

racjonalne i stosunkowo formalnie nietrudne do wprowadzenia, tak takie 

potraktowanie problemu wymaga woli politycznej ze strony wszystkich państw-

sygnatariuszy Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, co nie jest 

łatwe. Jest także odwróceniem zwyczaju panującego dotychczas w prawie 

dyplomatycznym.  

 

Stosunki dyplomatyczne reguluje nie tylko prawo dyplomatyczne, ale także zasady 

protokołu dyplomatycznego, czyli tak zwane soft law. Nie ma przeszkód, żeby 

kwestie uznawalności za członka rodziny dyplomaty wynikały z tych właśnie norm, 

opartych na kurtuazji międzynarodowej i zasadzie wzajemności. Chociaż protokół 

dyplomatyczny to „miękkie prawo”, nie oznacza to, że proces powstawania norm jest 

łatwiejszy niż procedura przyjęta w Konwencji wiedeńskiej. Aby dana norma została 

uznana za obowiązującą w ramach zasad protokołu dyplomatycznego, musi być, 

podobnie jak w przypadku tworzenia się zwyczaju międzynarodowego, 

praktykowana (usus), a także musi istnieć przekonanie państw o obowiązywaniu 

takiej normy jako części protokołu (opinio iuris).  

 

Innym sposobem jest zachęcanie do negocjacji dwustronnych między państwami 

przyjmującymi i wysyłającymi w procesie nadawania statusu rodziny dyplomaty 

oraz traktowanie każdej sprawy w sposób indywidualny. Jest to rozwiązanie 

stosowane obecnie przez niektóre ze stron Konwencji wiedeńskiej (Stolica 

Apostolska). Są jednak też państwa przyjmujące, w wypadku których ze względu na 

jednoznaczną definicję rodziny przedstawiciela dyplomatycznego obowiązującą w ich 

prawie wewnętrznym nie ma pola do takich negocjacji.  
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Justyna Białobrzeska 

 

Potęga chciwości. 

Popyt oraz rozwój rynku konsumpcyjnego, 1650-1800 

 

Rewolucja Przemysłowa była wielką przemianą, którą przeszła angielska gospodarka 

u schyłku epoki nowożytnej, której skutki zarówno na polach ekonomicznych, 

społecznych, jak i politycznych porównać można chyba tylko z tymi, jakie nastąpiły 

po rewolucji neolitycznej. Z Wielkiej Brytanii miała się ona, niedługo po zakończeniu 

wojen napoleońskich, zacząć powoli rozprzestrzeniać na cały Stary Kontynent, 

stawiając Europejczyków przed nowymi wyzwaniami, nie znanymi wcześniej. Dla 

nowej epoki bardziej charakterystyczne stały się obrazy fabrycznych kominów oraz 

gromadzących się przed londyńską giełdą spekulantów, niż pól uprawianych 

przez nędznie odzianych chłopów, choć przecież rolnictwo, aż do końca XIX w. (a w niektórych 

krajach i dłużej) stanowić miało istotny sektor gospodarki, zatrudniający znaczną 

część pracujących.  

 

Zasadnicze znaczenie rewolucji przemysłowej w ukształtowaniu świata, takiego jakim 

znamy go dziś, popychało kolejnych badaczy ku zgłębianiu jej tajników. W starszej 

historiografii skupiano się jednak przede wszystkim na aspektach związanych z jej 

stroną podażową, dlatego też jej opis w starszych podręcznikach ogranicza się często 

do wymienienia kolejnych wynalazków oraz ich zastosowań czy to w przemyśle 

tekstylnym, czy też metalurgicznym i wydobywczym 1 . W odpowiedzi na jedno  

                                                      
1 Zob. np. Emanuel Rostworowski, „Historia powszechna wiek XVIII”, PWN, Warszawa 1984, s. 823-837. 
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z kluczowych pytań nowożytnej historii gospodarczej, tj. co sprawiło, że to właśnie 

Europa, a nie któraś z prężnych gospodarek azjatyckich, jak choćby chińska, zdołała 

osiągnąć tak znaczący postęp techniczny, wskazywano na swoiste dla Starego 

Kontynentu czynniki kulturowe, takie jak szczególne upodobanie do zmienności, 

geograficzne, jak korzystniejsze ulokowanie źródeł surowców, czy też polityczne2. Nie 

zwracano natomiast uwagi na kwestie popytowe, a co za tym idzie nie stawiano pytań 

o to, co sprawiło, iż to właśnie Europejczycy charakteryzowali się takimi 

preferencjami, które stały się bodźcem do szukania nowinek technicznych i to 

zarówno w zakresie nowych produktów, jak też nowej technologii ich wytwarzania, 

pozwalającej na zaspokojenie potrzeb szerszego spektrum konsumentów. Można też 

pochylić się nad pytaniem o to, co sprawiło, iż coraz to nowe towary znajdywały się 

w zasięgu możliwości finansowych kolejnych grup społecznych, charakteryzujących 

się niższymi przychodami, a więc co położyło kres sytuacji, w której to tylko wąskie 

elity mogły na szerszą skalę uczestniczyć w wymianie rynkowej.  

 

Próbą stworzenia teoretycznych ram dla analizy gospodarki od strony popytowej, 

której rozwój miałby poprzedzić Rewolucję Przemysłową jest książka Jana de Vriesa 

“The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 

to the prezent”, w której wysunął on koncepcję „rewolucji pracowitości”, mającej swój 

początek właśnie w połowie XVII w. i poprzedzającej Rewolucję Przemysłową.  

W koncepcji tej gospodarstwo domowe jest rozpatrywane jako aktywny aktor, 

świadomie odpowiadający na zewnętrzne bodźce, w zależności od swoich własnych 

preferencji i skłonności do konsumowania, a co za tym idzie będący w stanie 

rzeczywistość kształtować, a nie bierny byt, który musi się jej pasywnie poddawać, nie 

mając innego wyjścia. Można więc powiedzieć, iż Jan de Vries, który sam swoją 

koncepcję rewolucji pracowitości nazwał optymistyczną, przywraca gospodarstwom 

                                                      
2 Pierwszy argument wysuwał m. in. Fernand Braudel w swojej trzytomowej pracy „Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm”, 
drugi charakterystyczny jest dla szkoły kalifornijskiej, której czołowym przedstawicielem jest Kenneth Pomeranz, autor dzieła 
“The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy”. 
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domowym podmiotowość 3 . Jego dzieło, choć czerpie argumenty z danych 

empirycznych, ogranicza się jednak głównie do danych dotyczących pracy kobiet  

i dzieci, które mają być świadectwem świadomych decyzji gospodarstw domowych 

dotyczących ilości pracy, jakie te są w stanie i chcą dostarczać na rynek w celu 

uzyskania dochodu gotówkowego, w imię rezygnacji z innych dóbr, które mogą być 

wytworzone tylko w obrębie domowego ogniska. Sama idea „rewolucji pracowitości” 

nie aspiruje do wyjaśnienia Rewolucji Przemysłowej, a więc nie podważa tego, co 

wcześniej na temat jej przyczyn napisano; celem de Vriesa jest nakreślenie pełniejszego 

obrazu okoliczności, w których miała miejsce4. 

 

Praca ta będzie więc próbą zweryfikowania koncepcji de Vriesa, po jej dokładniejszym 

omówieniu. Postaramy się tego dokonać na podstawie literatury przedmiotu, 

podejmującej zagadnienia konsumpcji oraz kwestie związane z wykonywaną  

w okresie nowożytnym pracą. Podjęte zostaną więc wątki rozprzestrzeniania się 

niektórych produktów na szersze spektrum konsumentów, dzięki tworzeniu tańszych 

odpowiedników dla droższych, dostępnych jedynie wąskiej elicie, produktów. 

 

Jan de Vries pragnie pisać historię gospodarczą z punktu widzenia konsumenta, 

biorąc za punkt wyjścia gospodarstwo domowe, gdyż to właśnie w jego obrębie, jak 

dowodzi autor, podejmowane są decyzje, dotyczące konsumpcji jego członków oraz 

ilości pracy jaką pragnie ono w imię tej właśnie konsumpcji dostarczyć na rynek. To  

w nim umiejscawia on więc centrum podejmowanych decyzji, które decydują o siłach 

rynkowych, a nie po stronie firm, jak chciałoby to widzieć większość ekonomistów,  

z wielkim klasykiem Adamem Smithem na czele czy nawet pojedynczego 

konsumenta, jak stawia to współczesna, neoklasyczna teoria ekonomii, w ujęciu 

mikroekonomicznym5. 

                                                      
3 Jan de Vries, “The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, Cambridge 
University Press, Nowy Jork 2008, s. 113. 

4 Tamże, s. 111. 
5 Tamże, s. 6 - 7. 



 97 

Szczególną uwagę warto poświęcić „długiemu wiekowi XVIII”, tj. latom 1650-1850,  

w których, jak dowodzi de Vries miał miejsce w Europie znaczący wzrost dochodu 

(PKB per capita). Dokonał się on na długo przed rewolucją przemysłową, która z kolei 

nie spowodowała tak dużego wzrostu poziomu życia, jak niegdyś przypuszczano6. 

Teza ta pozostaje w zgodzie z badaniami Stephena Broadberry’ego oraz Bishnupriya 

Gupty, które wykazały, iż w latach 1600-1800 brytyjskie PKB per capita wzrosło blisko 

dwukrotnie, podczas gdy np. indyjskie zmalało w tym samym czasie o 16%7. Dane te 

są jak najbardziej reprezentatywne, gdyż jak wskazuje de Vries jego teoria ma 

zastosowanie przede wszystkim do gospodarstw Europy północno-zachodniej, a więc 

właśnie Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Stąd właśnie to te dwa stulecia są głównym 

obiektem zainteresowań holenderskiego historyka, to w tym okresie dokonać się miała 

(pierwsza) tytułowa „rewolucja pracowitości”, prowadząc do zmiany krajobrazu 

gospodarczego Starego Kontynentu na długo przed zmianami, jakie wprowadziła do 

życia Europejczyków Rewolucja Przemysłowa. 

 

Zdaniem Holendra podczas „długiego wieku XVIII”, rosnąca liczba gospodarstw 

domowych dokonała realokacji swoich zasobów produkcyjnych, co spowodowało 

wzrost podaży siły roboczej, szukającej zatrudnienia na rynku pracy najemnej oraz 

będącej opłacaną pieniądzem, jak również wzrost popytu na dobra dostępne na 

drodze wymiany handlowej8. Gospodarstwo domowe wchodzi więc według de Vriesa 

w „interakcję” z siłami rynkowymi, stając się również podmiotem gry gospodarczej9. 

Interakcja ta jest możliwa, dzięki temu, iż rodzina przybiera w północno-zachodniej 

części Starego Kontynentu kształt nuklearny, który czyni ją daleko bardziej wrażliwą 

na działania zewnętrznych sił, niż ma to miejsce tam, gdzie istnieją bardziej 

rozszerzone formy rodziny, w związku z czym jest ona daleko bardziej stabilna, mniej 

                                                      
6 Tamże., s. 7-8. 
7 Stephen Broadberry, Bishnupriya Gupta, “India and the great divergence: an anglo-indian comparison of GDP per capita, 1600 – 
1871”, 2012, s. 32. 
8 Jan de Vries, “The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, Cambridge 
University Press, Nowy Jork 2008, s. 10 

9 Tamże, s. 14. 
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zdolna do zmiany10. Charakterystyczna dla nuklearnego kształtu jest więc rodzina 

dwupokoleniowa, mieszkająca oddzielnie, zakładana przez dwójkę ludzi, którzy swój 

dom rodzinny opuścili w wieku nastoletnim, podejmując jednocześnie pracę i w tym 

okresie zgromadzili potrzebne do założenia własnego gospodarstwa domowego 

oszczędności. Koncepcja kształtu rodziny jako jednego z kluczowych czynników dla 

kształtowania rzeczywistości gospodarczej bliska jest podejściu do historii 

instytucjonalistów, takich jak Daron Acemoglu i James Robinson, którzy w swoich 

pracach zwracali uwagę na kształt instytucji, jako na jeden z czynników kształtujących 

ludzkie zachowania i będących kluczowym dla stworzenia niezbędnych dla wzrostu 

gospodarczego warunków11. Jedną z takich instytucji jest też oczywiście rodzina, która 

wywiera potężny wpływ na zachowania swoich członków. 

 

W swoim dziele de Vries szuka inspiracji w nowych teoriach konsumenta, zwracając 

uwagę na takie fundamenty zachowań konsumenckich, jak poszukiwanie 

przyjemności, które nigdy nie może być zakończone i może mieć źródło zarówno  

w chęci zdobycia lub potwierdzenia statusu społecznego, jak też w dążeniu do jego 

obronienia12. Uwagę warto też zwrócić na pęd ku nowości jako czynnik sprawczy 

zachowań jednostek w sytuacji dokonywania wyborów rynkowych13. Po raz pierwszy 

te teorie z całą mocą pojawiły się w dyskusji toczonej przez czołowych filozofów 

właśnie w XVIII w., a zapoczątkowanej przez publikację słynnej „Bajki o pszczołach” 

Bernanda Mandeville’a u progu stulecia, w 1705 r. Data ta nie jest raczej przypadkowa, 

lecz może stanowić dowód na współzależność „rewolucji pracowitości” z dążeniami, 

które dyskurs wieku oświecenia przypisywał konsumentom nowego typu.  

 

Jak już powiedziano jednym z kluczowych dla tych rozważań autorem był 

holenderski emigrant w Anglii, B. Mandeville, którego poemat stał się punktem 

                                                      
10 Tamże, s. 19. 
11 Daron Acemoglu, James Robinson, „Dlaczego narody przegrywają”, Zysk i S-ka, Poznań 2014. 
12 Jan de Vries, “The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, Cambridge 
University Press, Nowy Jork 2008, s. 22. 

13 Tamże, s. 23. 
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odniesienia dla wielu następnych utworów. Dowodził on w nim, iż „Matactwo, 

luksus, pycha bowiem | Darzą nas czymś, co jest jak zdrowie”, a więc wybujała 

konsumpcja spełniać może pozytywne role w społeczeństwie, przyczyniając się do 

jego dobrobytu14. Wymiana handlowa oraz brytyjski ustrój polityczny stały się więc 

dla niego przestrzenią, w którym jednostka zamanifestować może swoją autonomię 

oraz dać się powodować swoim prywatnym fantazjom15. Prywatna chciwość nie tylko 

nie jest niczym złym, lecz jest więc korzystna dla społeczeństwa, gdyż odpowiada ona 

za wszelką produkcję oraz cyrkulację dóbr w społeczeństwie. Sam autor wydawał się 

nie uznawać w ogóle istnienia kategorii luksusu, skoro nie uznamy za takowy 

wszystkiego, co nie jest absolutnie konieczne, by zapewnić człowiekowi przeżycie16. 

Rolę mody oraz próżności i chęci znalezienia poklasku wśród innych, jako znaku 

swoich własnych czasów doceniał również Jean Jacques Rousseau, który jednak 

odnosił się krytycznie do ich pozytywnego wpływu na ludzkość17. Francuski filozof 

wskazywał więc, iż nadmierna konsumpcja, która służy utwierdzeniu własnego 

statusu społecznego, czyni jednostkę niewolnikiem opinii innych ludzi, a jej 

osobowość zdominowaną przez żądzę posiadania18.  

 

De Vries dla ułatwienia analizy zachowań gospodarstw domowych wprowadza 

teoretyczny model, zaczerpnięty od Gary’ego Beckera, który opiera się na założeniu, 

iż gospodarstwa kupują określone dobra (nazywane dobrami X), by następnie je 

przekształcić za pomocą pracy oraz określonej technologii konsumpcji do stanu,  

w którym są one spożywane, i w którym to nazwał je dobrami Z 19 . Jako, że 

gospodarstwa muszą alokować swój czas pomiędzy pracą najemną, 

za wynagrodzenie z której mogą kupować dobra nie przetworzone, a pracą, którą 

następnie muszą włożyć w ich transformację mamy tu do czynienia z czymś, co 

                                                      
14 Bernard Mandeville, „Bajka o pszczołach”, tłum. Witold Chwalewnik, PWN, 1957. 

15 Edward Hundert, “Mandeville, Rousseau and the Political Economy of Fantasy” [w:] Maxine Berg, Elizabeth Eger (red.) “Luxury in 
the Eighteenth Century. Debates, Desires and Delectable Goods”, Palgrave Macmillan, Houndmills 2003, s. 31. 

16 Tamże, s. 33. 
17 Tamże, s.34. 
18 Tamże, s. 36 
19 Jan de Vries, “The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, Cambridge 
University Press, Nowy Jork 2008, s. 28. 
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ekonomiści nazywają trade off, a więc muszą one dokonać wyboru w warunkach 

ograniczonych zasobów czasu. 

 

Według de Vriesa problem alokacji czasu występował niemal od zawsze. Od czasów 

starożytnych Greków wyżej ceniony był jednak czas wolny, który można było 

przeznaczyć na filozofowanie czy przyjemności, lecz odwrót od tego trendu zakończył 

się właśnie u progu rewolucji pracowitości, a nie, jak chcieliby to widzieć krytycy 

współczesnego kapitalizmu, wraz z rozwojem społeczeństwa konsumpcyjnego,  

w którym celem jednostki staje się konsumpcja kolejnych dóbr, co z kolei nakazuje jej 

poświęcać więcej czasu pracy, w celu zdobycia środków materialnych. Dla 

zrozumienia zmiany tego trendu konieczne jest zwrócenie się ku kolejnej koncepcji de 

Vriesa, sednem której jest podział na „nowy” i „stary” luksus. Ten ostatni służył 

przede wszystkim elitom do wyróżnienia się spośród innych, podkreślenia własnej 

majestatyczności i wytworności oraz był widziany jako „drenaż” środków przez elity 

od tych, którzy byli im podlegli, a także charakteryzował przede wszystkim świat 

arystokracji. „Nowy luksus” ma natomiast na celu zaspokoić dążenie do wygody oraz 

przyjemności, a także tworzyć społeczność konsumentów, która kształtuje dobry 

smak oraz praktyki, budując interpersonalne więzi. Utożsamiany jest też ze 

środowiskiem mieszczańskim, a ponadto poddaje się wielu imitacjom 

i transformacjom, stając się, co za tym idzie, dostępnym dla szerszych kręgów 

społeczeństwa. „Nowy luksus” cechuje się też pewną homogenicznością, łączącą  

w swojej formie ludzi o różnych statusach materialnych, a tym co różnił nie był sam 

typ przedmiotu, a raczej jakość i koszt. Tak więc zmiany, które dokonały się  

w konsumpcji na przestrzeni „długiego w. XVIII” polegają właśnie na przejściu od 

„starego” do „nowego” luksusu 20 . Kolebką takiej nowej kultury konsumenckiej 

miałyby być dla de Vriesa oczywiście Niderlandy w XVII w. Za jej źródła uważa on 

kalwinizm, zalecający umiarkowanie w podejściu do dóbr konsumpcyjnych oraz 

                                                      
20 Tamże. s. 40-58. 
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republikanizm, który dążenia do maksymalizacji prywatnego spożycia przypisuje 

miłości własnej, podkreślając jednocześnie potrzebę współdziałania z innymi21. 

 

De Vries odrzuca założenia Roberta Malthusa czy Davida Ricardo o egzogenicznym 

postępie technicznym, który miałby ograniczać wzrost populacji, przywołując 

odwrotne założenie Estera Boserupa, według którego rosnąca populacja wywiera 

presję na postęp techniczny, poprzez wzrost popytu na żywność, którego 

zaspokojenie wymaga też zaangażowania większej ilości pracy22. Tak więc, to właśnie 

rosnąca populacja, potrzebująca coraz to więcej żywności, stała się bodźcem do 

rezygnacji z odpoczynku, w imię poświęcenia pracy większej ilości czasu23. Zdaniem 

samego holenderskiego historyka ważniejsze niż presja demograficzna dla wzrostu 

produktywności były jednak siły rynkowe, popychające Europejczyków do podjęcia 

pracy zarobkowej24.  

 

Cała Europa doświadczyła spadku siły nabywczej otrzymywanych płac, co wykazują 

chociażby dane dostępne dla robotników budowlanych. Cała z wyjątkiem Europy  

północno-zachodniej, którą dotknęła jedynie stagnacja. Tak więc, przyjmując za Janem 

de Vriesem  jako bazową płacę pracowników budowlanych w Londynie w latach 1500-

1549 i nadając jej wartość 100, możemy wyraźnie dostrzec odrębne trendy w różnych 

częściach Europy. O ile w latach 1500-1549 płace robotników w południowej Europie 

wynosiły 71% naszej wartości bazowej, w latach 1750-1799 kształtowały się one już 

jedynie na poziomie 30%. W Centralnej i Wschodniej części Starego Kontynentu 

wskaźniki te wynosiły odpowiednio 74% oraz 48%. Odmiennie sytuacja ta rysowała 

się właśnie w samym Londynie, gdzie płace w ciągu tych dwóch stuleci spadły jedynie 

o 1% czy w Amsterdamie, w którym pracownicy budowlani zarabiali w latach 1500-

1549 aż 97% naszej płacy bazowej a w drugiej połowie XVIII w. 98% wartości 

                                                      
21 Jan de Vries, “Luxury in the Dutch Golden Age in Theory and Practice” [w:] Maxine Berg, Elizabeth Eger (red.) “Luxury in 
the Eighteenth Century. Debates, Desires and Delectable Goods”, Palgrave Macmillan, Houndmills 2003, s. 45 -47. 
22 Jan de Vries, “The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, Cambridge 
University Press, Nowy Jork 2008, s. 74. 

23 Tamże, s. 73-77. 
24 Tamże, s. 82. 
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bazowej25. Wobec faktu, iż jak już wspominaliśmy najnowsza historiografia stoi na 

pozycji, iż Rewolucja Przemysłowa nie przyniosła, aż tak znaczącego wzrostu 

dochodu per capita, jak niegdyś domniemywano, Jan de Vries nakazuje poszukiwać 

źródeł tego wzrostu w okresach wcześniejszych, koncentrując naszą uwagę na 

dochodach gospodarstw domowych, zamiast na tych, osiąganych indywidualnie.  

 

W ciągu „długiego wieku XVIII” obserwujemy znaczący spadek dni przeznaczonych 

na praktyki religijne i będących tym samym z pobudek duchowych wolnymi od pracy. 

Zmianę tę przypisuje de Vries w dużej mierze Reformacji, która zracjonalizowała 

kalendarz liturgiczny26. Jednak to od decyzji podejmowanych w obrębie gospodarstw 

domowych zależał sposób spożytkowania dodatkowego czasu, który mógł być 

przeznaczony zarówno na pracę, jak i na odpoczynek. Dlatego też, jak dowodzi de 

Vries, dochody gospodarstw domowych były w XV wieku niskie, w porównaniu  

z rynkowymi płacami dziennymi, gdyż znacząca ilość czasu przeznaczana była na 

przyjemności, nie związane z pracą najemną; co miało się zmienić w następnych 

stuleciach i na co dowodem jest właśnie spadająca ilość świąt religijnych. Tak więc 

wzrost produkcji na jednego pracownika o 50% w latach 1640-1840, Gregory Clark 

przypisuje jedynie w 15% postępowi technicznemu, natomiast pozostałą część uważa 

on za skutek wzmożonej intensywności pracy27. 

 

Wiejskie gospodarstwa domowe, w celu zagospodarowania dodatkowego czasu  

i zwiększenia swoich dochodów, zaczęły szukać zatrudnienia w protoprzemyśle, 

polegającym na produkcji dóbr rzemieślniczych, która jest organizowana oraz 

finansowana przez kupców, działających najczęściej w ramach gospodarki miejskiej,  

a następnie sprzedawana na rynkach (niekoniecznie lokalnych28). Potencjał protoprzemysłu 

tkwił w organizowaniu pracy dzieci i kobiet oraz pracy ludności wiejskiej, w okresach 

                                                      
25 Tamże, s. 83. 
26 Tamże, s. 87-89. 
27 Tamże, s. 93. 
28 Tamże, s. 96. 
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braku potrzeby wykonywania jej w rolnictwie, które charakteryzuje się dużą 

sezonowością. Jan de Vries rozwój protoprzemysłu interpretuje jako zjawisko, 

odpowiadające rozwojowi gospodarczemu i pojawiania się coraz to nowych 

propozycji dla konsumenta. Zrywa on więc z pokutującymi w starszej historiografii 

koncepcjami, jakoby rozwój protoprzemysłu był rezultatem pogłębiającej się biedy, 

spychającym kolejne rodziny w odmęty proletariatu, postulując, iż był to raczej środek 

odwodzący od pauperyzacji. Podobnie rozprawia się on z twierdzeniem, jakoby prace 

protoprzemysłowe wykonywane były wspólnie, podnosząc, iż było to raczej 

przedsięwzięcie jednostek, niż np. wspólnej pracy kobiet i mężczyzn, a zatem nie 

koniecznie musiało służyć utwierdzeniu patriarchalnego kształtu rodziny, z jego 

specyficznym podziałem pracy29. 

 

Wraz z kolejnymi latami, im starsza stawała się głowa rodziny, tym znaczniejszy 

stawał się wkład dzieci w dochody gospodarstwa domowego. Zarówno zarobki 

kobiet, jak i dzieci nie mogły jednak zastąpić zarobków mężczyzn, którzy mieli 

największy wkład w domowy budżet. Tezę de Vriesa, iż dochody gospodarstwa 

domowego30 osiągały maksimum, kiedy największa ilość zdolnych do pracy dzieci 

pozostawała w rodzinnym domu, potwierdza przypadek rodziny Lathamów, studia 

nad którym, jak wskazuje John Styles zaprzeczają pokutującemu w historiografii 

przekonaniu o tym, iż robotnicy nie zostali dotknięci zmianami w konsumpcji. 

Lathamowie są najuboższą rodziną, której szczegółowe rachunki finansowe 

przetrwały z omawianej epoki. Posiadali oni niewielką własność, wielkości około 20 

akrów, lecz ich dzieci były w większości płci żeńskiej oraz dość długo pozostawały  

w domu rodzinnym, podejmując jednocześnie prace zarobkowe. Podczas kiedy dzieci 

były małe, wydatki na odzież pozostawały stosunkowo niewielkie, lecz zmieniło się 

to, kiedy dorosły i podjęły pracę zarobkową, przez co wydatki te wzrosły aż 

trzykrotnie. Wzrosła nie tylko ilość kupowanych ubrań, ale też ich jakość. Głównymi 

                                                      
29 Tamże, s. 96-104. 
30 Tamże, s. 108. 
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beneficjentkami tego wzrostu były pracujące córki, które dzięki temu mogły pozwolić 

sobie na zakup ubrań zarówno przeznaczonych do codziennych zajęć, jak i bardziej 

luksusowych oraz stylowych31. 

 

De Vries odrzuca też koncepcję Roberta Fogla o niedożywieniu robotników rolnych, 

którzy jego zdaniem mieli konsumować około 1800 kcl, co nie stanowiłoby 

dostatecznej ilości dla podjęcia ciężkiej pracy na roli, a co w świetle ustaleń nowszej 

historiografii wydaje się mało wiarygodne ze względu na wysoką elastyczność popytu 

na żywność oraz niedostatki metodologiczne obliczeń noblisty32. Wydaje się to być 

słusznym w obliczu badań, przedstawionych chociażby przez Craiga Muldrewa  

w książce “Food, Energy and the Creation of Industriousness”, który ilości spożywane 

przez robotników rolnych badał na podstawie rachunków finansowych z przytułków, 

sierocińców, domów pracowniczych, czy wreszcie pensji wypłacanych służącym 

i robotnikom rolnym przez farmerów, oraz źródeł takich jak słynne badania 

robotników rolnych w latach 90. XVIII w., przeprowadzonych przez Edena i Daviesa, 

czy rachunków Lathamów. Autor dowodzi, iż praca na polu, przez kilkanaście godzin 

dziennie w okresie żniw, wymagała sporej „dawki” kalorii, które były dostarczane 

głównie w formie piwa, mięsa oraz zbóż, czy produktów mlecznych. Tak też według 

Muldrewa średnia ilość kalorii konsumowana przez mężczyzn wzrosła z 3950 kcl 

około roku 1600 do 5130 kcl w roku 1800, przy czym wartości dla dzieci i kobiet 

wynosiły odpowiednio 0,8 oraz 0,5 tego, co konsumowali mężczyźni. Również 

szacunki co do obszaru uprawianych gruntów oraz wielkości pogłowia bydła  

i nierogacizny dały rezultat, według którego możliwa była produkcja dostateczna dla 

zapewnienia podobnych ilości pożywienia. Zdaniem autora niedożywienie rzadko 

było skutkiem biedy, a częściej braku zatrudnienia, którego to mogło brakować czy to 

                                                      
31 John Styles, “Custom or Consumption? Plebeian Fashion in Eighteenth - Century England” [w:] Maxine Berg, Elizabeth Eger 
(red.) “Luxury in the Eighteenth Century. Debates, Desires and Delectable Goods”, Palgrave Macmillan, Houndmills 2003, s. 103-
110. 
32 Jan de Vries, “The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, Cambridge 
University Press, Nowy Jork 2008, s. 116-121. 
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w okresie zimowym, czy też wskutek nadwyżek podaży pracy nad popytem na 

poszczególnych obszarach geograficznych33.  

 

Zdaniem de Vriesa w ciągu „długiego XVIII stulecia” popyt konsumencki 

utożsamiany być może z szerokim wyborem „technologii konsumpcji”, za pomocą 

których można produkować różne dobra Z. Interakcja gospodarstwa domowego  

z rynkiem, doprowadziła do większej ilości wyborów konsumpcyjnych, 

podejmowanych przez jednostki34. Jednym z głównych jeżeli nie głównym źródłem 

do badania konsumpcji oraz poziomu życia w czasach nowożytnych są spisywane 

pośmiertnie inwentarze. Jak dowodzi de Vries, w przeciwieństwie do studiów nad 

płacami realnymi, badania inwentarzy dostarczają nam bardziej optymistycznego 

obrazu co do poprawy stopy życiowej na przestrzeni epoki nowożytnej. Oczywiście 

ten typ źródła ma też swoje wady, a obrazy przezeń wytwarzane, mogą być 

nacechowane pewnym metodologicznym skrzywieniem. Najpoważniejszym 

problemem jest więc chyba fakt, iż żeby sporządzić inwentarz trzeba było mieć co  

w nim umieścić, a zatem były one sporządzane raczej przez ludzi bogatszych 35 . 

Znów skorzystajmy więc z badać Craiga Muldrewa, który inwentarze robotników 

rolnych skonfrontował z wykazami podatkowymi, by sprawdzić ich reprezentatywność, 

co dało pozytywny rezultat i pozwoliło na wybór takich jednostek do próby, by była 

ona odbiciem całej populacji robotników rolnych. Obraz wyłaniający się z tych badań, 

pokazuje, iż niekoniecznie wzrastała liczba posiadanych przedmiotów. Wzrastała 

jednak ich jakość, w związku z czym możemy zaobserwować stały wzrost mediany 

wartości sporządzanych w tym okresie inwentarzy, z uwzględnieniem inflacji. Dla 

okresu 1550-1599 wynosiła więc ona 9,4 funtów, podczas gdy dla lat 1700-1799 wartość 

ta kształtowała się na poziomie 19,33 funtów, a więc odnotowujemy tu ponad 

                                                      
33 Craig Muldrew, “Food, Energy and the Creation of Industriousness. Work and Material Culture in Agrarian England, 1550 – 
1780”, Cambridge University Press, Nowy Jork 2011, s. 117-163. 
34 Jan de Vries, “The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, Cambridge 
University Press, Nowy Jork 2008, 122-123. 
35 Tamże, s. 124 - 126. 
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dwukrotny wzrost36. Tak też wzrastała chociażby liczba inwentarzy, które wymieniały 

len wśród dóbr posiadanych przez zmarłego 37 ; kolejnym przykładem jest wzrost 

posiadania porcelany przez robotników rolnych, w miejsce spadającego posiadania 

utensyliów drewnianych 38 . Pozostaje jednak problem odpowiedzi na pytanie czy 

„rewolucja pracowitości” była działaniem gospodarstw domowych w odpowiedzi 

na zmieniający się rynek konsumpcyjny, czy też może, jak twierdzi Craig Muldrew 

była ona rezultatem spadających od połowy XVII w. płac, w odpowiedzi na co 

konieczne było wzmożenie wysiłków pracujących, nieraz po to, by utrzymać swój 

dochód na poziomie minimum egzystencji, co mogło jednak zaowocować też 

wyższymi dochodami39.  

 

Jedną z cech wyróżniających gusta konsumentów w omawianej epoce miałoby być 

więc zdaniem de Vriesa poszukiwanie komfortu, które stało się dominującym 

imperatywem w urządzaniu wnętrz40. Zjawiskiem utrzymującym się w podobnym 

duchu było pojawienie się mody na dworki wiejskie (cottages), których główną 

wartość miało stanowić zaspokojenie komfortu fizycznego mieszkańców, którego 

zapewnieniu szczególnie sprzyjać miało malownicze, sielskie otoczenie. Jak dowodzi 

John Crowley, to właśnie publikacje na temat tego, nowego typu architektury 

przepełnione były dyskusjami o komforcie, dowodząc jego wartości jako naczelnej 

zasady w urządzaniu mieszkań41.  

 

Kolejną taką cechą dystynktywną może być zdaniem de Vriesa nietrwałość, a więc 

zastąpienie produktów trwałych, droższych, bardziej uniwersalnych, tańszymi, mniej 

trwałymi i zależnymi od zmieniającej się mody. De Vries przestrzega jednak, by cechy 

                                                      
36 Craig Muldrew, “Food, Energy and the Creation of Industriousness. Work and Material Culture in Agrarian England, 1550 – 
1780”, Cambridge University Press, Nowy Jork 2011, s.184. 

37 Tamże, s. 196. 
38 Tamże, s. 194. 
39 Tamże, s. 16. 
40 Jan de Vries, “The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, Cambridge 
University Press, Nowy Jork 2008, s. 127 - 129. 
41 John Crowley, “From Luxury to Comfort and Back Again: Landscape Architecture and the Cottage in Britain and America” [w:] 
Maxine Berg, Elizabeth Eger (red.) “Luxury in the Eighteenth Century. Debates, Desires and Delectable Goods”, Palgrave Macmillan, 
Houndmills 2003, s. 135-147. 
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tej nie utożsamiać z niższą jakością, lecz jedynie z mniejszą trwałością42. Wymianę 

przedmiotów codziennego użytku przyśpieszały też zmieniające się coraz szybciej 

mody i trendy smakowe. Uwaga konsumentów przeniosła się też z tworzywa,  

z jakiego wykonany został dany przedmiot, ku jakości jego wykończenia oraz 

wykwintności43. Nastąpiło więc odejście od kanonów specyficznych dla poszczególnych 

stanów, ustalanych przez etykietę oraz regulację prawne, w stronę tych ustalanych 

przez modę oraz dobry smak. Najlepiej przejawiać miało się to w tekstyliach 

oraz porcelanie44. Szczególną rolę odegrały tu oczywiście tkaniny takie jak bawełna 

czy barwiony perkal, które stały się następnie czołowymi działami, w których 

dokonał się oszałamiający postęp techniczny, związany z niespotykaną wcześniej, na 

taką skalę, mechanizacją45 . Chociażby właśnie przypadek Lathamów dowodzi jak 

ważną pozycję w budżecie domowym zajmowały wydatki na ubrania. 

 

Zatrzymajmy się jednak chwilę dłużej przy sprawie tkanin w Zjednoczonym 

Królestwie, które są świetnym przykładem na rozprzestrzenianie się nowych trendów 

i wzorców. Bardzo wcześnie, bo już w 1666 r., możemy tu zaobserwować próby 

przeciwdziałania importowi nowych tkanin, przede wszystkim lnu, w postaci zakazu 

pochówku w odzieży innej, niż wykonanej z wełny. Wśród motywów jego uchwalenia 

wymienione zostało w pierwszej kolejności zachęcenie producentów wełnianych 

tekstyliów do większej aktywności, w dalszej zaś zapobieżenie wyciekowi z Królestwa 

pieniędzy, które przeznaczane były na zakup i import właśnie konkurencyjnego lnu, 

co świadczy o rosnącej jego popularności i konkurencyjności46.  

 

Kolejnym krokiem, wymierzonym tym razem już przeciwko barwionemu perkalowi 

stał się uchwalony w roku 1700 “An Act for the more effectual employing the poor, by 

                                                      
42 Jan de Vries, “The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, Cambridge 
University Press, Nowy Jork 2008, s. 145. 

43 Tamże, s. 146. 
44 Tamże, s. 129 - 133. 
45 Tamże, s. 134 - 138. 
46 Charles II, “1666: An Act for Burying in Woollen onely”, dostępne w internecie: http://www.british-
history.ac.uk/statutes-realm/vol5/p598a [dostęp na 20.03.2016]. 
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encuraging the manufactures of this kingdom”. W preambule aktu czytamy więc, iż 

jasnym jest, że kontynuacja handlu ze Wschodnimi Indiami w tych samych 

proporcjach oraz na tych samych warunkach, co przez ostatnie dwa lata byłaby dla 

Królestwa wielce szkodliwa. Handel z krajami azjatyckimi oskarżony został  

o wyczerpywanie finansów całego państwa oraz odbieranie ludności miejsc pracy, co 

natomiast skutkować będzie koniecznością zwiększenia zakresu pomocy parafii dla 

ludności potrzebującej oraz powiększeniem się liczby emigrantów, zmuszonych do 

poszukiwania miejsc zatrudnienia poza granicami kraju. Dla zapobieżenia 

spodziewanej katastrofy od dnia 29 sierpnia 1701 r. zakazano więc noszenia oraz 

używania wszelkiego malowanego oraz barwionego perkalu, pochodzącego ze 

Wschodnich Indii, Persji czy Chin. Materiały te nie mogły też opuszczać powstałych 

dla ich składowania magazynów, dla innego celu niż eksport47.  

 

Sukces przeciwników importu tkanin wschodnich był jednak tylko częściowy, z uwagi 

na rozwój przemysłu barwiarskiego w Zjednoczonym Królestwie. Komisja Handlu  

i Plantacji już w 1701 roku stwierdzała więc, iż „mimo nadziei jakoby ten zakaz miał 

zniechęcić do konsumpcji tych dóbr [bawełnianych tekstyliów], okazuje się, iż 

pozwalanie na przywóz czystego perkalu spowodowało taki wzrost barwienia 

perkalu tu oraz barwiący i malujący podnieśli tę sztukę na takie wyżyny, że jest to dla 

nas bardziej szkodliwe, niż było to przed uchwaleniem tego aktu”48. Z każdym rokiem, 

coraz lepiej rozwijający się przemysł barwiarski, o którym to rozwoju świadczy też 

chociażby rosnąca ilość wydawanych patentów, zabierał coraz śmielej stanowisko, 

sprzeciwiające się nakładaniu dalej idących restrykcji na handel z Indiami 

Wschodnimi. Rozwój tej dziedziny wytwórczości związany był z napływem 

hugenockich imigrantów do Zjednoczonego Królestwa po odwołaniu edyktu 

nantejskiego. W całej Europie do rozkwitu barwienia perkalu przyczynił się handel ze 

                                                      
47 Danby Pickering (red.), “The Statutes at Large, from the Eighth Year of King William III. to the Second Year of Queen Anne”, 
Cambridge 1764, s. 374. 
48 Cyt. za: P. O'Brien, T. Griffiths, P. Hunt, “Political components of the industrial revolution: Parliament and the English cotton 
textile industry, 1660-1774” [w:] “Economic History Review”, t. 44 nr3, 1991, s. 405 (tłum. własne). 
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Wschodem, który odgrywał, oczywiście, rolę inspiratora, ale także napływ 

wschodnich rzemieślników, jak miało to miejsce po roku 1669 r. w Marsylii, dokąd 

przybywali armeńscy rzemieślnicy, początkowo stanowiący zamknięty krąg 

towarzyski, lecz mający potem podążyć drogą integracji z miejscowymi 

rzemieślnikami49. Stąd też w 1720 r. import perkalu w celu innym niż re-eksport został 

całkowicie zakazany50. 

 

W późniejszych latach postęp techniczny, w postaci chociażby wynalazku water frame 

dokonanego przez Richarda Arkwrighta, umożliwił produkcję tkanin wyższej jakości, 

składających się jednak w całości z bawełny, bez domieszki lnu. Tkaniny takie łatwiej 

poddawały się też barwieniu. Doprowadziło to do dalszego wzrostu roli bawełny  

w produkcji tekstylnej, przy uszczerbku dla znaczenia lnu. Kulminacją tego procesu 

był akt z 1774 r., uchylający dotychczas obowiązujące restrykcje co do noszenia  

i użytkowania barwionych wyrobów bawełnianych. Podobnie jak akt z 1736 r. podkreślił 

on doniosłą rolę manufaktur bawełnianych, stwierdzając, iż „nowa produkcja 

wyrobów, całkowicie zrobionych z bawełny została ostatnio umiejscowiona  

w granicach tego Królestwa, w której to wytwórczości wiele setek ubogich jest 

zatrudnione”. Akt ten dał możliwość dalszego, już nieskrępowanego rozwoju 

brytyjskiego sektora wytwórstwa tkanin bawełnianych. Wzrost średniej rocznej 

konsumpcji z 1,1 milionów buszli w latach 1700-1709 do 28,6 mln buszli w latach 1790-

1799 wydatnie pokazuje ogromne zwiększenie się popytu na produkty bawełniane  

w ciągu XVIII wieku w Wielkiej Brytanii. To zaś było w niemałym stopniu 

spowodowane atrakcyjnością kolorowych indyjskich tkanin, ozdabianych 

fantazyjnymi wzorami, którym nadawano, zgodnie z dyrektywami Kompanii 

                                                      
49 Olivier Raveux, “The Orient and the Dawn of Western Industrialization: Armenian Cailco Printers from Constantinopole in 
Marseilles (1669 - 1686)” [w:] Maxine Berg (red.) “Goods from the East, 1600 - 1800. Trading Eurasia”, Palgrave Macmillan, Houndmills 
2015, s. 77- 92. 
50 Zakazowi nie podlegały jedynie dwa rodzaje tkanin to jest muśliny oraz barchan. Wciąż dozwolony był też import tkanin, w celu 
ich re-eksportu do innych krajów. 



 110 

Wschodnioindyjskiej, nieco zeuropeizowaną formę, tak by odpowiadały gustom 

angielskich konsumentów51. 

 

Maxine Berg w swoich pracach podkreśla więc rolę imitacji w procesie dochodzenia 

do innowacji w imię maksymy „imitation leads to innovation”. Zdaniem autora warto 

zwrócić uwagę na konsekwencje polityki merkantylistycznej, takiej jak ta prowadzona 

w stosunku do importu indyjskich tkanin przez angielski parlament, która miała 

stawać się bodźcem dla substytucji importu azjatyckiego produktami wykonywanymi 

na Starym Kontynencie52. W podobnym tonie utrzymują się też argumenty Jana de 

Vriesa, który powszechnemu przekonaniu o doniosłej roli handlu azjatyckiego dla 

rozwoju gospodarki europejskiej przeciwstawił wyliczenia, ukazujące, iż wolumen 

handlu z obu Amerykami wzrósł w ciągu trzech stuleci epoki nowożytnej, to jest  

w latach 1500-1800 przynajmniej dwa razy tyle, co wolumen handlu z Azją. Rola Azji 

w rozwoju europejskim może być jednak widziana jako źródło inspiracji dla produkcji 

nowych towarów, naśladujących te, które dotychczas importowały Kompanie 

Wschodnioindyjskie. Stąd też dla zastąpienia pochodzących z Azji surowców często 

wykorzystywano ziemie oraz klimat Nowego Świata, sadząc czy to przywiezioną  

z Jawy kawę na Santo Domingo, czy też rozwijając po drugiej stronie Atlantyku 

produkcję indygo, którego azjatycki odpowiednik okazał się w pewnym momencie 

zbyt kosztowny53. 

 

Wracając do koncepcji de Vriesa jedynie krótko pragniemy ją tu zarysować  

w odniesieniu do dalszych okresów historii, gdyż zamierzyliśmy skoncentrować się 

w tej pracy głównie na epoce nowożytnej. „Rewolucja pracowitości” skończyła się 

więc zdaniem Holendra po roku 1850, kiedy to znacząco zmniejszył się udział kobiet 

oraz dzieci w rynku pracy. De Vries przypisuje to zjawisko zmianie preferencji 

                                                      
51 Kirit N. Chaudhuri, “The trading world of Asia and the English East India Company 1660 – 1760”, Cambridge University Press, 
Nowy Jork 2006, s. 253 - 262. 
52 Maxime Berg, “From imitation to invention: creating commodities in eighteenth-century Britain” [w:] “Economic History Review”, 
t. 55 nr 1, 2002, s. 1-30. 
53 Jan de Vries, “Understanding Eurasian Trade in the Era of the Trading Companies” [w:] Maxine Berg (red.) “Goods from the East, 
1600 - 1800. Trading Eurasia”, Palgrave Macmillan, Houndmills 2015, s. 7-45. 
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konsumentów, którzy teraz zaczęli pożądać więcej takich dóbr Z, których nie da się 

nabyć na rynku, lecz można je osiągnąć tylko za pomocą technologii konsumpcji 

wymagających poświęcenia dużo pracy ognisku domowego, w imię czego konieczna 

jest rezygnacja z pracy najemnej, dostarczanej na rynek przez kobiety. Dobra te to 

chociażby zdrowie, czy też lepiej przygotowane posiłki oraz zadbanie o domowe 

otoczenie. Zmiana ta wiązała się też z położeniem większego nacisku na edukację 

dzieci, która również jest dobrem Z, nie dostępnym do kupienia na rynku  

i wymagającym rezygnacji przez nieletnich z podejmowania pracy zarobkowej, w celu 

poświęcenia się zdobywaniu wiedzy54. 

 

Druga „rewolucja pracowitości” zaczęła się natomiast zdaniem de Vriesa tuż po II 

wojnie światowej, ok. 1950 r., kiedy to nastąpił powrót kobiet na rynek pracy, coraz 

częściej podejmujących się jej w formie zarobkowej. Konsekwencją tego zjawiska była 

ponownie zmiana charakteru konsumowanych dóbr Z. Towary, które kupujemy na 

rynku przechodzą więc coraz krótszą drogę od chwili ich zakupu na rynku, do 

konsumpcji. Oznacza to, iż kupujemy więc raczej gotowe posiłki, niż przyrządzamy je 

z surowych produktów lub korzystamy z usług specjalnych placówek, sprawujących 

opiekę nad najmłodszymi55. 

 

Koncepcja Jana de Vriesa jest oryginalną próbą nowego spojrzenia na europejskie 

społeczeństwo w okresie poprzedzającym rewolucję przemysłową. Tak jak staraliśmy 

się pokazać, przywrócił on podmiotowość gospodarstwom domowym, których 

decyzje miały stać się istotnym bodźcem dla zmiany otoczenia społeczno-

gospodarczego. Decyzje o zwiększeniu ilości podaży pracy na rynku z pewnością 

musiały wpłynąć na wzrost globalnej produkcji. Nie można wykluczyć, iż ich źródło 

tkwiło zarówno w spadających dochodach indywidualnych, które zmuszały 

gospodarstwa do zwiększenia czasu poświęconego na pracę, w celu utrzymania 

                                                      
54 Jan de Vries, “The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, Cambridge 
University Press, Nowy Jork 2008, s. 186238. 

55 Tamże, s. 238-275. 
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wcześniejszego poziomy życia, jak też w rozwijającym się rynku produktów 

konsumpcyjnych. Dzięki polityce merkantylistycznej, tak jak widzieliśmy to  

w przypadku wytwarzania tkanin bawełnianych w Wielkiej Brytanii, często inspiracje, 

jakimi były pochodzące z importu produkty, stawały się bodźcem dla rozwijania 

różnych dziedzin wytwórczości, nie raz dochodząc do poziomu, na którym substytuty 

przewyższały wyroby oryginalne. Tym samym, chociażby dzięki zmniejszeniu 

kosztów transportu, ale też dzięki dążeniu do posiadania dóbr, należących do 

kategorii „nowego luksusu”, przez ludzi o niższych dochodach i odpowiadającej temu 

popytowi produkcji, stawiającej sobie za cel wytworzenie towarów gorszej jakości, 

lecz tańszych, możliwe stało się włączenie w wymianę rynkową szerszego spektrum 

społeczeństwa. Tym samym kolejne grupy, wiedzione imperatywami przyjemności, 

luksusu oraz komfortu mogły zaspokajać swe coraz obszerniejsze potrzeby.   
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